
Kommunenytt 
Nr. 2 – mars 2023 - 36. årgang      Kontakt kommunen: 
           Servicekontoret tlf.: 35942500 (kl. 9-14) 

Kommunestyremøte 
28. mars 2023 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter og KS  

Saker til behandling: 

 Årsmelding for kontrollutvalget 
2022 

 Målform i Siljan kommune 

 Søknad om søndagsåpent for 
Rema1000 Siljan som følge av  
typisk turiststed 

 Økt investeringsramme ved Nye  
Rødmyr gjenvinningsstasjon 

 Godkjenning av revidert Over-
ordnet samarbeidsavtale og delegert 
fullmakt til sign. innen Helsefelles-
skapet i Telemark 

 

 

 

 

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

 
Neste kommunestyremøte er 09.05.2023 

INFORMASJON 

Blir du ofte bitt av flått? 
Vi bor i et område hvor FHI  
anbefaler TBE-vaksine til barn og 
voksne som er mye ute i naturen. 

Kommuneoverlege Kari Merete  
Dalen forklarer hva TBE er, og om 
vaksinen på kommunens hjemme-
side. For vaksine, kontakt Siljan  
legekontor, tlf. 35942550 eller  
Telemark Vaksinasjonssenter. 

Leie ut bolig? 
Kommunen skal ta imot 15 nye 
flyktninger fra Ukraina i år, og 
trenger boliger for bosetting. 

Har du ledig en godkjent bolig/
leilighet, og ønsker å leie ut til  
flyktninger, med 1-3 års kontrakt ber 
vi deg ta kontakt. 

Oppgi adresse, størrelse, antall rom, 
tilgang til bad og kjøkken, pris og 
når og hvor lenge den kan leies ut. 

Vi ber også om navn, adresse, tlf.nr. 
og epost til deg, slik at vi kan  
kontakte deg.  

Send til post@siljan.kommune.no 
eller ring 90136162 for spørsmål. 



Hei igjen 
Så er mørketiden over også for denne 
gang, og fuglene begynner allerede å 
gi litt lyd fra seg på en fin dag. 

Like lystig er det ikke med Spar- 
butikken vår, der NorgesGruppen har 
satt tidspunkt for avvikling av butikk-
driften. Selv om omsetningstallene er 
for lave, og påkostningsbehovet er 
stort, så er det trist når signalet om  
avvikling kom. Mange arbeidsplasser 
forsvinner, og sosiale møteplasser står 
i fare. For de som hadde trua på om-
setning til 2 butikker i sentrum så  
forstår jeg at nedleggelsen blir et stort 
nederlag. Jeg håper likevel det er  
mulig å få til annen positiv bruk av  
lokalene i god dialog med eier, og  
annen virksomhet som allerede er i 
Spar bygget. 

Siljan revyen er tilbake i fullt dr iv, 
med forestillinger som tidsmessig 
burde passe for de fleste. At frivillige 
organisasjoner er skikkelig oppe og 
går etter pandemien eller annet, er av 
svært stor betydning for bøgda vår. 
For ordførers del, ble det ikke anled-
ning til å delta denne gang. Er  
omstendighetene til stede så dukker 
jeg opp neste år.  

Solvika kafe, godt nytt til oss. Eier  
er i fullt drag med å legge til rette for 
gjenåpning av Solvika kafe. Nye  
drivere er i farta, samtidig er det en 
del formaliteter som må på plass,  
serveringsløyve skjenkeløyve mm. 
Slik jeg er blitt informert, så blir det 
oppstart så fort som 
overhode mulig. 

 

Kjell A. Sølverød 
ordfører 

Tilsyn av små avløps-
renseanlegg 
For boliger, hytter og virksomheter  som 
ikke er knyttet til kommunalt avløpsnett 
(kloakk), vil Siljan kommune våren 2023 
starte opp med tilsyn av små avløps-
anlegg i kommunen.  

I Siljan kommune er det store drikke-
vannsinteresser, rekreasjonsinteresser og 
viktige naturverdier som må sikres mot 
forurensning.  
Les mer om dette på siljan.kommune.no 

Jobbe i barnehage  
av og til? 
Er du glad i barn, liker å leke og være  
aktiv sammen med 1-6-åringer? 

Hvis du attpåtil kan være den barne-
hagene i Siljan kan ringe til hvis de  
trenger vikar på kort varsel, for en dag, 
eller flere dager sammenhengende, da er 
det DEG vi søker etter!! 

Ta direkte kontakt med Sagaenga eller 
Loppedåpan barnehager, på telefon eller  
epost hvis du er interessert. 

Ruskenaksjonen 2023 
Bli med på vårrydding 11. - 14. april.  

Vil du være med å rydde søppel som har 
samlet seg opp langs veikanter, på fri-
områder og andre fellesareal i vårt nær-
miljø?  

Bli med på Rusken-
aksjonen  
11.-14. april! 

Søplesekker til dette 
formålet kan hentes 
på Servicekontoret 
på kommunehuset, 
eller på Auto`n. 



Speideren skal ha loppemarked i  
Samfunnsalen 22. og 23. april klokken 
11:00-15:00. 

Har du lopper å bidra med? 

Ring/sms 90727646 Trond Gurholt eller 
91683972 Camilla N. Ekli for å avtale 
henting av lopper, eller kom med lopper 
fredag 21. april til  Samfunnsalen mel-
lom klokken 17.00 og 19.00. 

Vi tar ikke imot bøker, store møbler og 
hvitevarer. 

Biblioteket 
22.mars kl. 18:00 - Du blir hva du spiser? Te-
ma barn og ernæring. Dana Goldbach gir deg 
en innføring i maten vi spiser og hva den gjør 
med oss, og vil gi  konkrete råd og tips. ^ 
Gratis inngang 

23.mars kl. 11:00 - Du blir hva du spiser?  
Tema 60 år+. Dana Goldbach fortsetter, og 
gir konkrete råd og tips om hvordan man kan 
tilpasse livsstilen til forandret metabolisme. 
Gratis inngang. 

12. april kl. 18:00 - Du blir hva du spiser? 
Tema Ungdom og vekst. Hva skjer i kroppen 
til ungdom og hvilken rolle spiller livsstilen? 
Dana Goldbach gir konkrete råd og tips til 
ungdom og foresatte. 
Gratis inngang. 

18.april kl. 18:00 - Solskinnsbarn?  
En forestilling av og med Inger Rismyhr hvor 
hun forteller om oppveksten i Vestfold i dal-
strøka innafor raet på 1960-tallet. Opplevel-
sene veksler mellom morskap, nesten galskap 
og av og til noe som kunne blitt skikkelig ille 

24. april kl. 18:00 - Du blir hva du spiser? 
Tema Detox og antiinflammatoriske matva-
rer. Dana Goldbach gir deg en grundig innfø-
ring i maten vi spiser og hva den gjør med 
oss. 

03. mai kl. 18:00 - Du blir hva du spiser? Te-
ma Dietter. Dana Godldbach går igjennom 
forskjeller, fordeler og ulemper. Hva må man 
passe på? 

Fredagskafeen 
Fredagskafeen fortsetter på Siljan Helse– og omsorgssenter for fullt denne våren.  
Salg av påsmurte rundstykker, vafler og kaffe fra kl. 10:30, og underholdning fra kl. 11:00. 
Velkommen til hyggelig samvær og god underholdning! 

24.mars - Frode Moltemyr 
31.mars - SeniorShop 
21.april - Klessalg med Mona og Sissi 
28.april - Vidar Thue Jørgensen 

Hva skjer i Siljan? 



Hva skjer i Siljan? 
 

Siljan sanitetsforening 
11.april kl. 18:00 - Møte på kantina på Sykehjemmet. 
09.mai kl. 18:00 - Møte på Opdalen grendehus med mannekengoppvisning! 
 

Siljan Røde Kors 

27.mars kl. 17:30 -19:30 - Kafe på Røde Kors huset for alle som har lyst!  
05.april kl.11:00-14:00 - Åpent hus på Røde Kors-huset. Påskepynt, kaffe og noe å bite i 
20.april kl. 18:00-21:00 - Medlemsmøte på Røde Kors huset  
24.april kl. 17:30-19:30 - Kafe på Røde Kors huset for alle som har lyst!  

Siljan Pensjonistforening 
13.april kl. 18:00 - Heidi Vasdal og Silje T. Sannerholt kommer og vil snakke om «Leve 
hele livet». Servering og loddsalg. 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 bygdekvinnelag 
29.mars. kl. 18:00 - Leverposteilaging med, og hjemme hos, Lisbeth Øverbø i Øverbølia 5. 
Si gjerne ifra om du veit du kommer. 
12.april kl 18:00 - Strikkekafè på Frivillighetssentralen 
20.apri kl. 18:30 - Yoga med Hilde og felles kveldsmat. Ta med yogamatte og 2-3 tepper. 
Kr. 100,- for ikke-medlemmer. 

 

Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Historielaget 
28.mars kl. 12:00 - På grunn av at påsken kommer tidlig i april, blir møtet 4. april flyttet til 
tirsdag 28. mars, i Båthuset. 
02.mai kl. 12:00 - Møte i Hallen. Alle nye Velkommen! 
 

Siljan kirke 
19. mars kl. 11.00 – Innsettelse ny sokneprest 
26. mars kl. 11.00 - Tårnagenter 
02. april kl. 11.00 – Palmesøndag gudstjeneste,  
06. april kl. 18.00 – Skjærtorsdag kveldsmesse,  
07. april kl. 11.00 – Langfredag gudstjeneste,  
09. april kl. 11.00 – 1. påskedag gudstjeneste,  
10. april kl. 11.00 – Grorud kapell gudstjeneste, (værforbehold). 
16. april kl. 11.00 - Gudstjeneste 

Siljan menighetshus 

29. mars kl. 11.00 – 13.00 - 
Formiddagsmat. 

29. mars kl. 19.00 – 21.00 - 
Samtalekveld. 

19. april kl. 16.30 - 18.00. 
Middag. Påm.: Tlf. 
35941174 eller epost: me-
nighetskontoret@siljan.kir
ken.no innen tirsdagen før. 


