
Kommunenytt 
Nr. 5 - august 2018 - 31. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

4. september 2018 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Orienteringssaker 

 Polititjenesten i Siljan 

 Orientering fra IOM - International 
Organisation for Migration 

 

Saker til behandling: 

 Sluttrapport for prosjekt Bygdemobili-
sering 

 Økning av næringsressursen 

 Salg av kommunale boliger 

 Nytt reglement for intern varsling 

 Selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS  

 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

 

Møtet er åpent for publikum. 

Sakspapirene er tilgjengelig på  
siljan.kommune.no 5 dager før  
møtet. 

Kommunestyret 



Hei igjen  

Etter en svært varm sommer håper 
ord-fører at vi har fått nok sol på 
kroppen til å møte en ny høst.  

Ekstremåret. 2018 må kunne sies å 
være ekstrem året, det er bare 4 må-
neder siden vi var inn i det som anta-
kelig var den største snøvinteren på 
30 år. Våren kom brått, og snøen for-
svant i rekordfart vi dro rett inn i det 
jeg vil kalle en trope vår. Som tidli-
gere bonde så kan jeg ikke minnes 
noe i nærheten av denne varme og 
tørre sommeren vi nå har vært i mel-
lom. Landbruket I Siljan er hardt rå-
ka, og det er antakelig bøndene med 
husdyrhold som har fått føle tørken 
aller mest på kroppen. Det har vært 
et ganske stort generasjonsskifte i 
blant bøndene i bygda vår de siste 
årene, og for noen er det faktisk førs-
te vekstsesongen. Jeg er imponert 
over de unge bøndene sin evne til å 
finne løsninger der andre formidler 
kan dekk inn noe av behovet for vint-
erfôr, og samtidig ha stå på vilje nok 
til å produsere gras så langt utover 
høsten som det bare er mulig. Ned-
slakting er et ord jeg heldigvis ikke 
har hørt i bygda vår.  

Skogbranner. Siljanbygda fikk sin 
dose med skogbranner i sommer, da 
det lynte og tordnet i alle retninger.   

Det må ha vært svært krevende å 
være i brannvesen, skogbrannstyrker,  

  

sivilforsvaret, eller kommunal bered-
skap i en slik ekstrem situasjon.  

Situasjonen ble ivaretatt på en 
glimrende måte, det er bare å ta av 
seg hatten og si mange takk for 
innsatsen.  

Fylkesveg 32. Denne godt trafik-
kerte vegen som krysser bygda har 
fått en del oppmerksomhet i sommer.  
Det handler om å få til tiltak som 
bedrer bomiljøet, og ivaretar trafikk-
sikkerheten langs Fv32 på en langt 
bedre måte enn i dag. Vi er bare i 
startfasen med dette arbeidet, jeg vil 
likevel takke for et godt samarbeid i 
saken så langt. 

Vi snakkas 

Kjell A Sølverød 
ordfører 

Hageavfall 

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

innen dagen før henting! 

Datoer for henting denne høsten:  
September: 6., 13., 20. og 27. 

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

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



 

Frist for idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning av  
spillemiddelsøknader 2019 
1. september 2018.  

Søknader sendes til 
post@siljan.kommune.no. 

Spørsmål rettes til plan– og miljø-
rådgiver Andrea Tverå  
 
 

Sett av datoen - bli med 
som bøssebærer! 

Styrke og balansetrening  

Trening for hjemmeboende menn og 
damer som ønsker å holde seg i form.  

Oppstartdato for høstens treninger er 
3. september! 

Møt opp i samfunnssalen på kommu-
nehuset på mandager kl. 10:00-11:00.  

Instruktør er fysioterapeut Cathrine 
Onsøien. 
Egenandel: kr 500,- 

 
Påmelding eller spørsmål rettes til  
sjeffysioterapeut Kristin Runge  
Sørensen  - mobil: 917 95 168 eller 
epost: krs@siljan.kommune.no 



Hva skjer i Siljan? 
 
 
Barnas Turlag i Siljan 
25. sept. Kl. 17:30  - Kveldsmattur/Måneskinnstur til bålplass Gamlevegen/
Skisjøveien. Ta med kveldsmaten. Oppmøte ved vanntårnet kl. 17:30. 

Siljan Turlag 
02. sept. Kl. 11:00 – «Kom deg ut-dagen» ved Gorningen. 
Se info s.1! 

23. sept. Kl. 10:00 - Rundtur til Styggemann om Urdstjern.  
Oppmøte ved Spar, Siljan for felleskjøring. 

Mer informasjon om Barnas Turlag Siljan og Siljan Turlag , se telemark.dnt.no  
under Lokallag, og våre Facebook sider. 

Siljan Historielag 

16. sept. kl. 11:00 - Tur til Sørmyr. Kjøring til Sørmyr og fottur derfra til Fager-
vann. Enkel tur. Oppmøte ved Myklebommen kl. 11:00 
Åpent for alle. Guiding underveis. 

Siljan sanitetsforening 
11.sept. kl. 18:30 - Samling i kantina på sykehjemmet. Besøk av Siljan 
Røde Kors. Velkommen til hyggelig samvær!! 

Seniorgruppa i idrettslaget og historielaget 
04. sept. kl. 12:00 - Samling i Båthuset 
Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt, tlf.: 416 25 711 

Siljan Soul Children - Starter opp nå - blir du  med? 
30. aug. kl. 17:30 blir det Kick-off på Siljan menighetshus.  
Påmelding fra 1. august på sijan.kirken.no  

Siljan Røde Kors 
30. aug., 13. sept. og 27. sept. - Språkkafe på Røde Kors-huset 
04. sept. - Sygruppa starter på SFO Midtbygda 
Hver torsdag kl. 11:00-14:00 - Åpent hus hos Røde Kors 

Siljan Pensjonistforening 
05. sept. kl. 17:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Underholdning ved Slagermix. 
Servering og loddsalg - ta gjerne med en gevinst. Alle velkommen! 

Siljan jeger– og fiskeforening 
19.sept. kl. 18.30 - Høstmøte i Almedalen 
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