
Kommunenytt 
Nr. 3 - mai 2018 - 31. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

08. mai 2018 kl. 17:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

 

Saker til behandling: 

 Endring av vedtekter for kommunal 
barnehage 

 Endring vedtekter kommunal SFO 

 Regnskap 2017 

 Årsmelding 2017 

 Rapport 1. tertial 2018 

 Forskrift om adgang til jakt etter elg, 
hjort, rådyr og bever, samt kommuna-
le målsettinger for bever i Siljan  
kommune - 2. gangs behandling 

 Bypakke Grenland - prioritering av 
ufordelte bypakkemidler i Siljan 

 Handlingsplan for Grenlands-
samarbeidet 2018 

 Salg av eiendommen Rønningene 

 Ny selskapsavtale for Vekst i  
Grenland AS 

 Høring om revidert Reglement for  
anskaffelser i Grenlandskommunene 

 

Kommunestyret 

 Søknad om økonomiske midler til  
utskifting av belysning i lysløypa 
på Tudalskulten 

 Prioriterte endringer i kommune-
planen 

 Høring fra ekspertutvalget som har 
vurdert nye oppgaver til fylkes-
kommunene 

 Oppnevning av styremedlem i  
Renovasjon i Grenland 

 Innstilling av styremedlem til 
GREP Grenland AS 

 

Møtet er åpent for publikum. 
Sakspapirene er tilgjengelig på  
siljan.kommune.no 5 dager før  
møtet. 

Pocketbøker til overs? 

Midtbygda SFO ønsker pocketbøker 
som skal brukes til bretting og annet 
hobbyaktiviteter. Har noen bøker å av-
se, så blir store og små på SFO glade.  



Hei igjen i Siljan bygda 
 

Så ble det vår denne gang også, skal 
si snømengdene trakk seg fort tilbake 
da vår været virkelig slo til. 

Ladestasjon 

I Siljan sentrum dukka det nær sagt 
frem en ladestasjon for elbil. Det er 
firmaet Fortum som har levert lade-
stasjonen, og som har over 1000  
ladestasjoner i Norge. Ladestasjonen 
i Siljan har to hurtigladere og to  
ladere for lavere ladehastighet.  
Etableringen av ladestasjon er å anse 
som nok en brikke i sentrumsutvik-
ling i Siljan. I nettverket av lade-
stasjoner passer Siljan godt inn sam-
men med Svarstad og Hvittingfoss i 
øst, og Skien som er undervegs med 
å etablere ladestasjoner i vest. 

Grenland friluftsråd 

Siljan kommunestyre har gjort poli-
tisk vedtak om at Siljan går inn som 
en av medlemskommunene i  
Grenland friluftsråd sammen med 
fire av de andre kommunene i  
Grenland. Jan Petter Gurholt er Sil-
jan sin styrerepresentant. Friluftsrå-
det har realisert gode prosjekter i ut-
mark i de Grenlandskommunene som 
har vært medlemmer en stund. I til-
legg til medlems kontingent så søker 
friluftsrådet midler fra sentrale og  
regionale aktører fond, og stiftelser. 
Grenland friluftsråd har fått god  

uttelling av i utgangspunktet begren-
sede menneskelige og økonomiske 
ressurser.  

Ordfører har stor forventning til hvil-
ken uttelling utmarkskommunen  

Siljan kan oppnå med medlemskapet 
i Grenland friluftsråd. 

Siljan lensmannskontor 

Kjære Siljan lensmann, mange tusen 
takk for svært god innsats gjennom 8 
år. 

Jeg regner med dere er kjent med 
hvordan den såkalte nærpolitirefor-
men som et stort flertall på Stortinget 
har stilt seg bak, har utradert det 
meste av lensmannskontorer i Norge, 
deriblant Siljan. Det er likevel slik at 
alle kommuner skal ha en Politikon-
takt. Politiet skal ha en egen samar-
beidsavtale med alle kommuner, po-
litiråd skal videreføres i alle kommu-
ner. Det må forventes at Politikontak-
ten for Siljan har en god lokalkunn-
skap om bygda vår, og at det fokuse-
res på et godt forebyggende arbeid.  

 

 

 

Kjell A. Sølverød 
Ordfører 



 Hageavfallsordning i  
Siljan våren 2018 
I år som i fjor blir det henteordning 
for hageavfall i Siljan! 

Dette taes med:  
Kun hageavfall som kvist, gress, løv, 
blomster, frukt og lignende.  
Dette taes ikke med:  
Andre avfallstyper, for eksempel  
restavfall, materialer og trevirke. 

Slik pakker du avfallet: 
- Gress/løv og lignende må samles i 
pappesker eller sekker. Eventuelle 
plastsekker blir sprettet ved tømming. 
- Kvist skal kuttes til 1,5 meters  
lengder og buntes sammen med tau. 

Så mye kan du sende med: 
- Maks 25 kilo pr. enhet. 
- Maks 15 enheter pr. husstand. 

Avfallet må kunne håndteres av én 
person alene. 

Datoer for henting våren 2018:  

Mai: 9. og 16 - Juni: 6. og 13. 

Hageavfallet plasseres ved veien  
innen kl. 08:30 på hentedagen.  

Vi minner om at hageavfall også kan 
leveres gratis på Rødmyr gjenvin-
ningsstasjon! 

NB! Bestill henting via  
servicekontoret  

tlf.: 35 94 25 00 eller på  
epost: post@siljan.kommune.no  

innen dagen før henting! 

Tusen takk til Siljan Sanitets-
forening for gaven som vi 
har fått. Den har vært til 
stor glede for beboere og 
ansatte i Siljan bofelles-
skapet. 

Klar, ferdig - GÅ!  
10-toppern i Siljan 2018 

Velkommen til kick-off tirsdag  
14. mai kl. 18.00 - på biblioteket 

 Salg av 10-toppermapper 

 Presentasjon av årets 10-toppere 

 Siljan Turlag forteller om sine  
turer for sesongen 

 Siljan historielag forteller om  
sine historiske turer det  
kommende halvåret. 

 Elever fra Siljan kulturskole  
underholder 

Gratis inngang - enkel bevertning 

Velkommen! 

 

Arrangører: 

 

 



Selskap eller møter? 
Siljan menighetshus leier ut lokaler 
som er nyoppusset og egner seg 
godt til selskap eller møter. 

Ta kontakt med Siljan  
menighetskontor. 

Tlf. mobil: 416 52 360  
Kontor: 35 94 11 74 eller epost:  

menighetskontoret@siljan.kirken.no 

 

Slutt for  
Siljan lensmannskontor 

Lensmann i Siljan har fra 26.4.18 
(formelt 1.6.18) startet i ny jobb 
ved Grenland politistasjon. 

Alle henvendelser vedr forhold og  
saker gjøres da via Operasjons-
sentralen eller via Grenland politi-
stasjon i Skien. 

Operasjonssentralen nås på tlf.: 
02800 eller på nødlinjen 112. 

Man kan og ringe 33344400 og 
komme i kontakt med politiet via 
sentralbordet i Tønsberg. 

Jeg vil med det takke for et godt  
lokalt samarbeid gjennom 8 år som 
lensmann. 

Det er mitt ønske at Siljans befolk-
ning fortsatt vil bli ivaretatt med 
kontakt og oppfølging via Grenland 
politistasjon og operasjonssentralen 
i Sør Øst som den 26.4.18 flytter til 
Tønsberg. 

Patruljer og etterforskning vil som 
før ha utgangspunkt i Skien. 

Politivakta i Skien er åpen  
hverdager fra kl. 08:30 til 14:30. 

Torsdag er det åpent til 16:30. 

Rolf Staulen 
Lensmann 
Siljan lkt 

 

Ledige  
boligtomter  

På Heiveien boligfelt 
Blåbærvegen  

Eneboligtomter 710-1750 m2 

Pris fra kr. 595.000,- +off.avg. 

Lyngveien  
Eneboligtomter 730-940 m2 

Pris fra kr. 595.000,- +off.avg. 
_______________________ 
Ring: 35942500 el. 901 76 760 
epost: post@siljan.kommune.no 

siljan.kommune.no 

 



Naturen endrer 
klærne fire ganger i 
året 

 

I året er det fire årsti-
der. Disse årstidene er 
vår, sommer, høst og 
vinter. 

Hver årstid er tre må-
neder, og hver gang 
har klærne en farge.  
Om vinteren er klærne 
hvite.   

På våren begynner far-
gene, om sommer er 
klærne farget. 

Om høst er klærne 
brune, gule, og blandet 
sammen. 

Her i Norge har det 
vært vinter 

Her i Norge har det 
vært vinter. Det er vel-
dig kaldt, og veiene er 
glatte. Det er vanske-
lig å kjøre, og når det 
snør må vi måke. 

Mens vinteren er vans-
kelig for noen, er det 

interessant for andre, 
og spesielt for barn. 

Om vinteren har barn 
flere aktiviteter som 
skøyter, ski og aking. 

 

For meg liker jeg som-
mer fordi det er varmt 
og ikke kaldt. Om 
sommeren skinner so-
la og det er mange 
slags blomster, og vi 
kan være ute mye.                                     

Jeg er fra Syria, men 
sommer i Syria er for-
skjellig fra sommer i 
Norge. 

Sommer i Syria er  
varmere enn i Norge.  
Det kan bli 40 grader 
noen ganger og det er 
sjeldent regn. Vi har 
allikevel grønt gress 
og trær, men vi må 
vanne ofte.  

 

Jeg flyttet til Norge i 
september, da var det 
høst og det var veldig 
fin natur. Det var mye 
regn, og det var litt 
rart for meg. 

I alle tilfell er årstider 
fint, det gjør naturen 
mer vakker.  

Det gir livet skjønnhet 
og glede. 

 

Rana 

Voksenopplæringen — Håp og solidaritet 

Årstider  



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 30.april-12.juni 2018 

 
 
Barnas Turlag 
25. mai. kl. 11:00 - Bli med «Bukkene bruse» til seters! Oppmøte 
rett bak Siljan kirke 

Siljan Turlag 
06. mai kl 09:30 - Tur til kysten. Bli med til kyststien ved Lange-
sund.  
Oppmøte for felles kjøring ved Spar. 

 
Siljan Pensjonistforening 
03.mai  kl. 17:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Underholdning med Slagermix. 
Servering og loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. Påmelding til tur. Alle Velkommen 

 
Siljan sanitetsforening 
08.mai kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet - Alle velkommen!! 
 

Siljan idrettslag 
07. juni - Idrettens dag i Siljan idrettspark i regi av Siljan IL, Siljan 
Sportsskyttere og Siljan Motorcrossklubb. Mer informasjon kommer på 
siljanil.no og klubbens facebookside. 

 

Fredagskafeen - åpen fra kl. 10:30 
11. mai kl. 10:30 - Seniorshop i kafeens åpningstid 
18. mai - Stengt 
25. mai kl. 11:00 - KONSERT med Nicolae Bogdan 

 

Siljan JFF:  

03.mai kl. 19:00 - Vårmøte i Klubbhuset i Almedalen. Enkel bevertning 

 

Siljan Historielag 

03. juni kl. 11:00 - Friluftsgudstjeneste på Moholt verk. Ta med mat og kaffe. Deret-
ter blir det felles tur med historielaget på området, bla.a. til smia og vognveien fra 
forvaltergården til kullkjelleren. 



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 30 april-12.juni 2018 

 
Siljan Røde kors 
03. mai kl. 11:00-14:00 - Åpent hus for alle i Røde Kors-
huset 
08. mai kl. 17:30-20:30 - Sygruppe på Midtbygda skole 
17. mai kl. 10:00-13:00 - Røde Kors-huset er åpent, salg av vafler og kaffe 
24. mai kl. 18:00-21:00 - Språk-kafè. Dette blir annen hver torsdag, altså:  
7. juni, 21. juni og 5. juli. 
28. mai kl. 18:00-20:00 - Nytt tilbud: Mannegruppe 
04. juni - Kvinnekafè - Tur? Mer informasjon etter hvert 
05. juni kl. 17:30-20:30 - Syprosjekt på Midtbygda skole SFO, for alle som har 
lyst til å lære å sy, strikke eller hekle. Hvis du kan noe av dette, kan du hjelpe 
noen som ikke kan. Sosial og trivelig kveld den første tirsdagen hver måned  

 

Siljan kirke 
01. mai kl. 11:00 - Solidaritetsgudstjeneste - Et helt samfunn 
06. mai kl. 10:30 - Konfirmasjonsgudstjeneste med disse konfirmantene: 
    Martin Røsaker, Sølve Gurholt, Håvard Farmen Simonsen, Martin Thormodsrød,  
    Emil Thorsen, Martin Guttulsrud, Benjamin Sætre Abrahamsen,  
    Vegard Sydtveit Rekvik, Emilie Heimdal Sandmo , Amund Heimdal Øverbø,  
    Malene S. Roligheten, Marie Nyhus, Jesper Risanger Rød, Alida Midtbø 
       kl. 12:30 - Konfirmasjonsgudstjeneste med disse konfirmantene: 
    Martin Grennes Allum, Daniel Torbjørnsen, Dennis Nordhov Guldbransen,  
    Kim Ivan Sanden, Robin Timland, Celine Rød, Niklas Malmstrøm,  
    Eline Serkland Straume, Thea Marthine Kristoffersen  
17. mai kl. 10:00 - Grunnlovsdagens gudstjeneste 

03. juni kl. 11:00 - Historielagsturen starter med gudstjeneste i Kullkjelleren 
10. juni kl. 11:00 - Innsettelse av Dennis Larsen, ny sokneprest i Siljan 

 

På biblioteket 
03. mai kl. 18:00 - Forfatterkveld - se plakat neste side! 
07. mai kl. 17:00 - Kino for barn. Filmen «Lotte fra Oppfinnerland». Ta gjerne 
med kveldsmaten.  
24. mai kl. 19:00 - Norge på langs med Jeanne og Gro - se plakat neste side! 
 

Siljan bygdekvinnelag 
30. mai kl.19:00 - Alle kvinner i bygda er invitert til rusletur rundt Øverbøtjen-
na. Oppmøte på badeplassen. Pølser og vafler til kaffen etter runden :-) 

KOMMUNENYTT - Informasjonsavis for Siljan Kommune - www.siljan.kommune.no  Redaktør: Ingrid M. Eikland 



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 30 april-12.juni 2018 

 
På Siljan bibliotek: 

 


