
Kommunenytt 
Nr. 8 - desember 2018 - 31. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

18. desember 2018 kl. 17:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til behandling: 

 Investeringsbudsjett 2018  - 
budsjettjustering 

 Budsjett 2019 

 Handlingsprogram for idrett,  
friluftsliv og fysisk aktivitet  
2019-22 

 Avtale om tjenestetilbud med  
Politiet 

 Reglement for reise 

 Reglement for kommunale vigsler 

 

Møtet er åpent for publikum. 

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

—— « —— 
 

Rådmannens utkast og formann-
skapets innstilling til budsjett  
ligger ute til offentlig ettersyn på  
servicekontoret og på  
siljan.kommune.no 

Kommunestyret 

 

Trafikksikkerhetsplan 
ute på Høring 
Utvalg for Samfunn vedtok 
29.11.2018 at Trafikksikkerhetsplan 
2018-22 sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i 8 uker. 

Planen ligger tilgjengelig på Siljan 
kommune sin hjemmeside og even-
tuelle merknader sendes elektronisk 
herfra, eller på epost  til 
post@siljan.kommune.no, eller  
Siljan kommune, avd. for Samfunn, 
postboks 16, 3749 Siljan  
Innen torsdag 31.01.2019. 

De beste ønsker om en  

God Jul  

og et   
Godt nytt År! 

Åpningstider i julen 
Servicekontoret  
Julaften stengt. 
27. og 28. des. kl. 09:00-14:00 
Nyttårsaften kl. 09:00-12:00 



Hei igjen 
Året 2018 er snart historie, og jeg vil 
mene det har vært et innholdsrikt år. 

Fylkesveg 32 har fått stor opp-
merksomhet, og spesielt Holtesletta 
området. Svært stor trafikk har ført til 
115 underskrifter der beboerne for-
venter at ordfører trykker på for tiltak 
som redusert hastighet, reduserte støv 
og støyplager. Trafikksikkerhet må 
også ha svært høyt fokus. Om det 
gjelder tiltak på dagens FV32 eller 
omlegging av veien, så må nødvendi-
ge planer være på plass. Trygg  
Trafikk og Siljan kommune inngikk 
avtale om Siljan kommune som tra-
fikksikker kommune den 3. des. Med 
planverket på plass, og god dialog 
med Vegvesenet, så forventer ordfø-
rer at de kommer med forslag til til-
tak på FV 32 med det første. 

MOT i Ungdomskolen. MOT ar -
beidet med mål å bygge robust ung-
dom imponerer meg.  MOT-revyen, 
for en opplevelse å se ungdom i en 
krevende alder underholder for en 
fullstappa sal. Fantastisk, jeg er så 
stolt av dere. 

På biblioteket. I okt. og nov. har 
ordfører vært å treffe på biblioteket 
en ettermiddag. Jeg starter opp med 
tilstedeværelse på biblioteket igjen 
en ettermiddag i måneden fra januar. 
Hjertelig velkommen skal dere være. 
Ingen saker for store og ingen saker 
for små, bare å hilse på er hyggelig.  

Da gjenstår det bare å ønske dere alle 
en riktig god og fredfull jul, og et  
riktig godt nytt år. 

Kjell A Sølverød 
Ordfører 

Siljan -  
Trafikksikker kommune 

Fra godkjennings-
møtet med Trygg 
Trafikk 3. desember 

 

Styrke- og balansetrening  

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

Mandager kl. 10:00-11:00.  
Oppstartdato for vårens treninger er 
7. januar 2019! 

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

Påmelding eller spørsmål rettes til  
fysioterapeutene på avd. helse. 



Fredagskafeen 
Fredag 30. november hadde Fredags-
kafeen sin siste fredagskafe i år, med 
flott besøk av flinke elever fra Siljan 
kulturskole.  

Celine, Mina, Sahra, Henrik og Kris-
toffer, sang, spilte  
piano og gitar for rundt 45 tilhørere.  

Denne høsten har vi hatt et variert 
program med bokpresentasjon med 
Otto Austad og Terje Kristoffersen, 
underholdning med stor variasjon fra 
Igor, Frøya og Bård, samt besøk fra 
Seniorshop og ordinær kafé.  

Fredagskafeen tar nå pause fram til 
siste fredag i januar, altså 25. januar 
ønsker vi igjen velkommen kl. 11:00. 

Her er noen glimt fra besøket av  
kulturskolen 

Jul på Filippinene 
På Filippinene feirer vi jul på mange 
måter. Å være et katolsk land betyr 
at vi bruker litt tid på å gå til kirken 
for refleksjon og takknemlighet. 
Først går vi til kirken tidlig om mor-
genen hver dag i ni dager som heter 
"Simbang Gabi". Folk må stå opp 
tidlig for å delta på messene. De som 
fullfører messene kan ønske seg noe 
for fremtiden. Etter messen deler vi 
et måltid med familien hjemme. 

Julaften handler om barna og fami-
lien. Barna må kle på seg nye klær, 
og går til naboene for å danse, synge 
julesanger og får småpenger som he-
ter "Aguinaldo". Av og til får de pre-
sanger, og det er mat for slekt og 
venner, invitasjon er ikke nødvendig. 
Vi lager og spiser mye mat som stekt 
gris, fruktsalater, makaronisalat, spa-
getti, biffgryte, "hamon" kjent som 
røkt svinekjøtt, stekte nudler og des-
serter. 

På nyttårsaften går vi til den siste 
messen for året, og hjemme venter 
en god fest. Vi spiser brød, stekte 
nudler med kjøtt og grønnsaker, run-
de kaker, skinke, edamerost mer po-
pulært som " queso de bola" den er 
salt i smaken, og forskjellige typer 
runde frukter. Ved midnatt kan vi 
velge om vi vil ut med venner eller 
være hjemme med familien. Hjem-
me ser vi på tv, synger karaoke, hø-
rer på musikk, smeller kinaputter, 
tenner stjerneskudd og ser på fyrver-
keri ute. Når vi går inn i det nye året 
må vi lage så mye bråk som mulig. 

Hilsen Agnes 
Siljan Voksenopplæring 



Hva skjer i Siljan? 
 

 
Biblioteket 
13.des. kl. 19:00 - Boklansering av boka 
Silkekongen, med og av vår egen Jeanne 
Bøe - på biblioteket! 

 
Siljan sanitetsforening 
11. des. kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet. Ruth med gitaren 
kommer og spiller for oss. 

Seniorgruppa i Siljan idrettslag og Siljan Historielag 
08.jan. kl. 12:00 - samling i Hallen. Nye og gamle hjertelig velkommen! 

Siljan Røde Kors 
27.des kl. 11:00-15:00 - Romjulsåpent på  
Røde Kors huset 
08.jan. kl. 17:30-20:30 - Sy/strikkekurs på SFO 
14.jan. kl. 18:00-20:00 - Spåk-kafè på Røde Kors huset 
Minner om at frist for å levere forslag til årsmøtet 26.2.19 er 31.01.19. 

Siljan idrettslag 
Datoer for Siljansprinten vinteren 2019: Torsdag 17. , 24. , 31.januar og  
lørdag 9.februar. Torsdager starter kl. 18:00 og lørdag kl. 12:00. Alle renn 
går i lysløypa på Tudalskulten. 

Siljan næringsforening 
7.feb. - Årsmøte 
Jul Siljan kirke 
12. des. kl. 16:30-18:00 - Middag på menighetshuset.  
Påmelding til menighetskontoret innen tirsdag 11. desember. Tlf.: 35941174.  
16. des. kl. 18:00 - Vi synger julen inn - i Siljan kirke 
23. des. kl. 11:00 - Gudstjeneste på Siljan sykehjem 

Julaften i Siljan kirke 
Kl. 14:30 - Siljan Soul Children deltar med sang 
Kl. 16:00 - Sang av Kjerstin Taranrød  

25.des. kl. 11.00 - Høytidsgudstjeneste i Siljan kirke 
26.des. kl. 11:00 - Høytidsgudstjeneste i Grorud kapell  
01.jan. 2019 kl. 11:00 - Felles gudstjeneste i Skien kirke  
06. jan. kl. 18:00 - Juletrefestgudstjeneste for hele familien i Siljan kirke 
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