
Kommunenytt 
Nr. 1 – januar 2023 - 36. årgang     Kontakt kommunen: 
           Servicekontoret tlf.: 35942500 (kl. 9-14) 

Kommunestyremøte 
31. januar 2023 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter og KS  

Delegert sak: 

 Forhandling om innløsing av garanti 
Solvegen borettslag 

Saker til behandling: 

 Revidert handlingsprogram for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet 2023 

 Bosetting av flyktninger 2023 

 Plan for trafikksikkerhet 2023 

 Hovedrevisjon av handlingsprogram 
2023-26 i Bypakke Grenland 

 Høring om evaluering av statsforvalte-
rens geografiske inndeling 

 Forslag til lokal forskrift for gebyrer 
etter plan– og bygningsloven, eiersek-
sjonsloven og matrikkelloven 

 

Kommunestyrets sakspapirer er  
tilgjengelig på siljan.kommune.no  
5 dager før møtet. 
Se møtet på Siljan KommuneTV:  
siljan.kommunetv.no 

 

Neste kommunestyremøte er 28.03.2023 
kl. 18:30. 

INFORMASJON 

Hva skjer hvis strøm, 
mobil eller internett ikke 
virker? 
Ved langvarig bortfall av strøm,  
telefon og mobiltelefoni, kan du få 
hjelp til å kontakte nødetater ved å 
komme til Siljan  helse- og omsorgs-
senter i Sentrumsveien 22. 

Det er alltid lurt å tenke igjennom 
ting på forhånd, derfor vil vi opp-
fordre alle til å tenke gjennom en 
plan B dersom en slik situasjon skul-
le oppstå: 

 Snakk med familie og venner 

 Sjekk naboen din - noen som 
trenger hjelp? 

 Kjenner du noen som ikke kan 
språket godt nok til å få med seg 
informasjon? 

Finn ut hvem som kan hjelpe deg. Er 
det noen du kan reise til hvis det blir 
for kaldt og utrivelig hjemme? 



Hei igjen alle sammen 
Først må jeg ønske alle et riktig godt 
nytt år. 

Samtidig må det sies at vi har vært 
imellom noen spesielle år nå, og koro-
na er det fortsatt mange som sliter 
med. Alternativet er en ganske hard 
influensa. Det er krig i Europa, og 
kostnadene for mange varer vi trenger 
har løpt løpsk. Graver vi oss ned i det 
jeg innleder med her så er det lett å bli 
lei seg. 

Men det er fortsatt slik at vi bor i ver-
dens rikeste land, og vi kan utdanne 
oss til nesten hva vi vil. I Siljan kom-
mune er vi gode på område oppvekst. 
Gode barnehager og skoler, gullbe-
holdningen våre barna får prøvd seg 
oppi mellom hele utdanningsløpet. På 
Midtbygda skole var en av klasse med 
på aksjon gjenvinning, de skulle jobbe 
med aluminium. Det kom inn 140 bi-
drag fra skoler rundt i Norge. Prosjekt 
Borgen Midtbygda skole ble vinneren, 
og premien er en klassetur til kr. 
15.000,- gratulerer! 

På ungdomskolen er MOT den store 
satsingen for å bygge solid ungdom, 
de skal bli solide til å stå i MOT. Un-
der MOT-revyen underholdt ungdom-
mene i nære to timer. Det er fantastisk 
bra at de flotte ungdommene blir bygd 
så solide i grunnutdanningen her i Sil-
jan. I September ble Siljan ungdoms-
skole kåret til årets MOT team i vår 
region. Begrunnelsen var at dette er et 
team som jobber fullt og helt for ung-
dommen på skolen. Ikke nok med det, 
når Siljan ungdommen kommer på vi-
deregående så blir de også lagt merke 
til. De skårer bla bra på lavt fravær.  

 

Alt dette er så bra å så viktig for oss 
alle, takk for innsatsen til små og 
store! 

 

Kjell A Sølverød 
ordfører 

Nominert til  
Drømmestipend 
Siljan kulturskole har nominer t 
Ida Marie Skilbred til Drømme-
stipendet 2023! 

Siljanjenta Ida Marie lager smykke-
stativer  og drømmer å kunne  
leve av kunsten.  
«Selvom jeg vet at jeg har fått de beste 
forutsetningene for livet fra Siljans flotte 
natur og mennesker, er man aldri ferdig 
utlært» sier Ida Marie 

Drømmestipendet er et samarbeids-
prosjekt mellom Norsk kulturskole-
råd og Norsk Tipping. Stipendet skal 
gi verdifull inspirasjon og anerkjen-
nelse, og bidra til at mange unge 
kunst- og kulturutøvere får oppfylt 
sine drømmer. Stipendordningen 
skal også bidra til å synliggjøre 
kommunenes arbeid for unge kunst- 
og kulturutøvere. 

Lykke til Ida Marie! 
Du kan lese mer på 
drommestipendet.no  

 
 

 

 

 

 

 

Bilder hentet fra drommestipendet.no 



Du blir hva du spiser? 
Ønsker du å vite mer om kostholdets påvirkning på kroppen? Gjennom en fo-
redragsrekke denne våren vil Dana Goldbach gi deg en grundig innføring i ma-
ten vi spiser og hva den gjør med oss. Hun vil også gi konkrete råd og tips 
rundt de ulike temaene. Velkommen. 

Jegerprøvekurs 2023  
Siljan Jeger- og Fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs på klubbhuset og 
skytebanene i Almedalen i mars. Kurset er åpent for alle fra 14 år og oppover.  

Kurset er obligatorisk for alle som skal utøve jakt i Norge. 

Datoene er: 10-13 mars og 17.-19. mars. Finn ut mer på njff.no/telemark/siljan. 



Hva skjer i Siljan? 
Siljan Turlag 
05.feb.kl. 12:00 - Kom deg ut-dagen! På Øverbøtjønna. Pilking, aking, lek og moro på isen. 
16.feb kl. 19:00 - Årsmøte på Låven,  Austadveien 56. Kaffe og kake. Velkommen! 
 

Siljan sanitetsforening 
14.feb. kl. 18:00 - Årsmøte på kantina på Sykehjemmet. Forslag må være styret i hende in-
nen 27. januar. 
14.mars kl. 18:00 - Møte på kantina på Sykehjemmet 
 

Siljan Røde Kors 

30.jan. kl. 17:30 -19:30 - Kafe på Røde Kors huset for alle som har lyst!  
15.feb. kl.19:00 - Årsmøte for Røde Kors Siljan på Røde Kors-huset 
27.feb. kl. 17:30-19:30 - Kafe på Røde Kors huset for alle som har lyst!  
14.mars kl. 18:00 - Informasjonsmøte for beredskapsvakter 

Siljan Pensjonistforening 
02.feb. kl. 18:00 - Årsmøte i kantina på Siljan helse– og omsorgssenter. Alle velkommen! 
 

Fredagskafe 
Ny kjøledisk er på plass, så kafeen er full av gode påsmurte rundstykker igjen. Velkommen 
til hyggelig samvær og god underholdning. Kafeen åpner kl. 10:30 og underholdningen 
startet kl. 11:00.  

27.jan. - Konsert med Herøya Oldermannslag 
10.feb.  - Det beste fra MOT-revyen med Siljan ungdomsskole 
10.mars - Konsert med Jeanne Bøe og Erik Damberg 

Siljan kirke 
22. jan. kl. 11:00 - Gudstjeneste 
29. jan. kl. 18:00 - Kveldsmesse 
05. feb. kl. 11:00 - Gudstjeneste 
12. feb. kl. 11:00 - Gudstjeneste 
19. feb. kl. 11:00 - Gudstjeneste Gjerpen kirke felles 
26. feb. Kl. 18:00 - Kveldsmesse, felles med Gjerpen 
05. mars kl. 11:00 - Gudstjeneste 
12. mars kl. 11:00 - Gudstjeneste 
19. mars kl. 11:00 - Gudstjeneste, Innsettelse av ny sokneprest 

 

Siljan revy’n 2023 «Siljans beste»  
Endelig er revy’n igang igjen etter 3 års pause. Vi gleder oss til å se publikum igjen!   

Forestillinger:  
Premiere: 4. februar kl. 18.00     Matiné: lørdag 11. februar kl. 14.30 
Hyggekveld: torsdag 9. februar kl. 19.00   Revyfest: lørdag 11. februar kl. 18.00  
Revyfest: fredag 10. februar kl. 19.00 
 

Siljan menighetshus 

Formiddagsmat: 1. 
feb., 1. mars. 

Middag kl. 16.30 - 
18.00. 16. jan., 15. 
feb., 15. mars. 
Husk, påmelding før 
kl. 12.00 tirsdag. 

Samtale: 25. jan., 22. 
feb., 29. mars 


