
Kommunenytt 
Nr. 5 – oktober 2022 - 35. årgang     Kontakt kommunen: 
           Servicekontoret tlf.: 35942500 (kl. 9-14) 

Kommunestyremøte 
11. okt. 2022 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Saker til behandling: 

 Valg av representant til represen-
tantskapet i Start i Grenland 

 Tertialrapport 2. tertial 2022 

 Sammensetning av politisk for-
handlingsutvalg 

 Reglement for godtgjøring til folke-
valgte 

 Tilstandsrapport for barnevernet 
2022 

 Reglement for næringspris 

 Samarbeidsavtale for IT-
samarbeidet i Grenland 

 Salg av kommunal leilighet i Siljan 
Sentrum borettslag 

 

Kommunestyremøtet er åpent for  
publikum. Se møtet på Siljan Kom-
muneTV: siljan.kommunetv.no 

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

Neste kommunestyremøte er 
15.11.2022 kl. 18:30. 

INFORMASJON 

TV-aksjonen 23. oktober  
Årets tv-aksjon går til Leger Uten 
Grensers arbeid for å gi livreddende 
helsehjelp og medisiner l  
mennesker 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:  
Registrere deg på blimed.no, sende  
e-post til post@siljan.kommune.no eller 
ringe tlf.: 35 94 25 00. 

Helsestasjonen i Siljan 
Helsestasjonstjenestene i Siljan er 
inntil videre flyttet til Kverndalen 
helsestasjon i Skien på grunn av  
bemanningsproblemer. 

Siljan kommune kjøper nå de fleste 
helsestasjonstjenester derfra, og føl-
ger således helsestasjonsprogrammet 
for barn 0-5 år i Skien kommune.  

Helsestasjonslege Ella Roksund 
Carlsson vil fortsatt utføre legekon-
sultasjonene, men dette vil også bli 
utført ved Kverndalen Helsestasjon. 
Det vil fremkomme på innkallingen 
hvor dere skal møte.  



Hei igjen 
Siden sist har undertegnede opplevd 
Dyrskun i Seljord. Et yrende folkeliv i 
tre flotte september dager, fantastisk 
at denne unike kulturarenaen er lys  
levende etter koronan. 

FV 32 utenom Holtesletta. Arbeidet 
i Bypakke Grenland er gjenopptatt  
etter sommeren. Verdifull tid gikk tapt 
for å finne enighet om prosess RV 36 
Skyggestein til E18. Nå gjelder det å 
fokusere på forberedelsene til søknad 
Bypakke fase 2. Før sommeren 2023 
må porteføljen for fase 2 være klar, og 
nødvendige politiske vedtak må være 
gjennomført, pr. i dag for kommunene 
Siljan, Porsgrunn, Skien, og Fylkes-
kommunen. I Siljan er det politisk 
enighet om at FV 32 utenom Holte-
sletta er en særdeles viktig sak som vi 
må lykkes med å få inn i porteføljen. 
Dette er Siljan sin mulighet til å  
realisere et stort ønske fra mange  
innbyggere i bøgda vår.  

Solenergi. Siljan nær ingsforening 
satte solenergi på dagsorden i møte 
som var 29. sept.  

Høye strømpriser har gjort egen 
strømproduksjon svært aktuell, stadig 
flere installerer solpanel på boligen, 
eller på låvetaket. Beiteområder kan 
også brukes, her bygges solpanelene 
opp på rammer slik at beitedyrene kan 
gå under og fortsatt beite. Systemet 
kan også brukes på utmarksbeiter. Jeg 
synes det er fantastisk om Siljan kan 
ha en god driv på utvikling av solkraft 
fremover.  

Kjell A. Sølverød 
ordfører 

 

 

 

 

 

Lørdag 26. november  

Bli med på årets julemarked og  
julegrantenning.  

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

Det blir tenning av julegran, men 
også utdeling av kulturpris, nærings-
pris og utdeling av 10-topper`n  
premier. 

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. 

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 



Møte med lag og  
foreninger 2022 
Kommunen ønsker å samarbeide tett 
med alle frivillige aktører i kommu-
nen og inviterer også i år til møte, 
torsdag 20. okt. kl. 19:00-ca. 21:00. 
Sørg for at minst én person fra ditt 
lag eller forening kommer, og ta  
gjerne med fler! 

Velkommen! 

Påmelding innen tir sdag 18. okt. til 
jeanettaas.andersen@siljan.kommune.no, 
tlf.: 47271166 

Om det er tema som dere ønsker skal 
løftes frem på møtet, ta gjerne  
kontakt med bibliotek– og kultur-
leder Jeanett Aas Andersen. 

Influensavaksinering 
Siljan legekontor starter influensa-
vaksinering fra uke 42. 
Ta kontakt for å avtale tidspunkt på 
tlf.: 35 94 25 50. Disse er prioritert: 

Risikogrupper: 
- Alle fra og med fylte 65 år 
- Beboere i omsorgsbolig og  
sykehjem 
- Gravide etter 12. svangerskapsuke 
- Barn og voksne med ulike kroniske 
sykdommer, nedsatt immunforsvar 
og annen alvorlig og/eller kronisk 
sykdom der influensa utgjør en  
alvorlig helserisiko. 

Legen kan gjøre en individuell  
vurdering. 

I tillegg anbefales influensavaksine 
til følgende grupper, primært for å  
beskytte andre (indirekte beskyttel-
se): 

- Helsepersonell som har pasient-
kontakt 
- Personer som bor sammen med  
immunsupprimerte pasienter 
- Svinerøktere og andre som har  
regelmessig kontakt med levende  
griser. 

Les mer på fhi.no 

Det må ha gått minimum en uke fra 
man har tatt koronavaksine til man 
tar influensavaksine. 

 

Fjerde koronavaksine 
Personer fra 18-64 år med underlig-
gende sykdom får nå tilbud om  
fjerde dose koronavaksine. 

Ring legekontoret, tlf.: 35942550 
for å bestille time for vaksinering. 

Egenberedskap 
Alle bør tenke gjennom hvilke  
hendelser og ulykker som kan skje, 
og planlegge for å ta vare på seg selv 
og de rundt seg i minst tre døgn ved 
bortfall av kritisk infrastruktur som 
vann, strøm, internett og mobilnett.  

Har dere det mest nødvendige på 
plass slik at dere kan klare dere selv i 
minst tre døgn, er dere rustet for å 
komme dere gjennom de fleste kriser. 

De grunnleggende behovene som må  
dekkes de første tre døgnene av en 
krise er varme, drikke, mat, lege-
midler, hygiene og informasjon. 



Hva skjer i Siljan? 
 

UKIS 
07.okt. - LAN. Følg med på FB for mer info 
Siljan sanitetsforening 
11.okt. kl. 18:00 (mrk.tiden) - Møte i kantina på sykehjemmet. Karen Pettersen fra  
Kreftforeningen kommer. 

Barnas Turlag Siljan 
05.nov. kl. 16:00 - Hodelykt/reflekstur! Vi møtes på nedre parkeringsplass v/Solvika og går  
til Rubens plass der det blir grilling av pølser, lek og moro. Når mørket senker seg blir det 
natursti/refleksløype – husk hodelykt. 

Siljan historielag 
26.okt. kl. 18:30 - Åpen temakveld på Båthuset. Harald Nikman viser bilder og forteller 
om bygging av jernbanen i Grenland.   - Hvorfor ble ikke jernbanen til Skien lagt snareste 
vei over Siljan? Bl.a. vises planlagt trase over Kiste, Austad, Gonsholt, Holte og Skilbred. 

Seniorgruppa i Siljan idrettslag og Siljan Historielag 
04.okt. kl. 12:00 - i Hallen 
01.nov kl. 12:00 - i Båthuset 
Velkommen til nye seniorer som vil være med oss - her er det plass til alle! Det blir  kaffe 
kaker og hyggelig prat. Ta kontakt med Ole Kristian Gurholt tlf.: 416 25 711.  
Siljan Røde Kors 

31. okt. kl. 17:30-19:30 - Språktreff-kafe på Røde Kors-huset. Alle medlemmer og ikke-
medlemmer er hjertelig velkommen! 

Fredagskafe 
14.okt. kl. 11:00 - Høstkonsert med Ramblers duo. Sang, musikk, trekkspill og piano. 
28.okt. kl. 11:00 - Sang og musikk av Lågendølene 
11.nov. kl. 11:00 - Besøk av Frode Moltemyr, kjente viser og slagere 

Siljan Pensjonistforening 
06.okt.kl.18:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Besøk av Teater Ibsen med forestillingen 
«Frem fra glemselen». Servering og loddsalg. Alle velkommen! 

Sør-Siljan Velforening 
12.okt.kl. 19:00 - Egenberedskap, på Moholt grendehus - Kjersti G. Næss fra kommunen 
og representant fra Røde Kors informerer om beredskap. 

Siljan kirke 
10. nov. kl.19:00 - MELLOM OSS, forestilling/konsert med Jeanne Bøe og Bård Helgerud 

Siljan bibliotek 
12.okt. kl. 12:00-13:30 - Litterært pusterom. Velkommen til høytlesning for voksne - en 
leseleder leser tekst høyt, så snakker vi sammen om det vi har lest. Lytt, eller del - vi und-
rer oss over teksten sammen. Passer alle uansett alder. Servering av kaffe/te/noe å bite i. 


