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Kommunestyremøte 
 

06. februar 2018 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 
Protokoller fra utvalgsmøter 
 

Saker til behandling: 
 Reglement for offentlig  

spørretime 2018 

 Ny barnehage i Siljan 

 Videreutvikling av Grenlands-
kommunenes næringsapparat 

 Strategi for næringsarealer i 
Grenland 

 Muligheter for drift av Siljan 
Skisenter som regionalt  
alpinanlegg 

 Søknad om finansiering til  
utbygging av mobilmast i  
Sør-Siljan 

 Kompensasjon for  
omregulering i Rønningene 

 Revidering av plan for idrett 
og fysisk aktivitet 

Kommunestyret 

Ta bussen da vel! 
Det er nå 11 avganger fra Siljan til 
byen og 9 avganger hjem fra byen 
på lørdager! 

Nå kan du slippe å bekymre deg 
for parkering - sett bilen heller ved 
bussholdeplassen ved butikkene 
og ta bussen videre til byen!! 

Kjør buss så mye du vil for kr. 
400,- (ungd. 300,-) pr. 30 dager. 

Les mer på farte.no, eller stikk 
innom servicekontoret. 

 Revisjon av selskapsavtalen for 
Renovasjon i Grenland IKS 

 Økning i lånerammen i  
Renovasjon i Grenland IKS 

 Virksomhetsoverdragelse av  
Visit Grenland til Visit Telemark 

 Plan for Atomberedskap 2018 

 

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



Hei igjen  
alle sammen 

Nytt år og nye muligheter, skal 
si det fortsatt kan bli vinter og 
snø i Siljanbygda! 

Ordfører har et ønske om litt 
omtanke for brøytemann-
skapene i en slik krevende peri-
ode der det snør nesten hver 
dag. Snømengdene begynner å 
bli svært store, og i innkjørslene 
vil det fort bli liggende noe snø, 
ikke vanskelig å forstå irrita-
sjonsmomentet. Mulig det kun-
ne være greit å bruke noen mi-
nutter også på, tro hvordan dis-
se brøytemannskapene har det 
om dagen, og om natten. 

Mobil og bredbåndsdekning i 
bygda 

Arbeidet med realisering av 
mobilmast på Auensåsen helt 
syd i bygda går fremover.  

Avtale med Telenor er signert, 
endelig mastepunkt er  
bestemt og Telenor bekrefter 
mastehøyde 42 meter.  

Avtale med grunneier er sann-
synligvis signert en uke ut i  
Februar. I dette prosjektet er det 
gode samarbeidsløsninger som 
gjør realisering mulig. 

 

Skilbred grenda 

I Skilbredgrenda trøbles det 
med dårlig bredbåndstilgang. 
Det foreligger tilbud om tråd-
løst bredbånd, men utfordring-
en er at prisen blir høy med få 
deltakere. Dersom det kunne 
blitt mer enn 45 abonnenter 
som har fri sikt til Ramsås, så 
kan bredbåndleverandøren 
etablere sender i masta på 
Ramsås. Flott om interesserte 
kan ta kontakt med ordfører 
dersom trådløst bredbånd er av 
interesse.  

Kjell A. Sølverød 

ordfører    

 

Politiske møter  
våren 2018 

Formannskapet  13. mars 
Kommunestyret 05. april 

Formannskapet  24. april 
Kommunestyret 08. mai 

Formannskapet  05. juni 
Kommunestyret 19. juni 
 



Nyankomne flyktninger 
i Siljan kommune 
I desember 2017 ble den syriske 
familie Alali bosatt i Siljan  
kommune.  

Familien hadde vært på flukt fra 
hjemlandet i flere år før de ankom 
til Norge. Familien består av Rana 
(29 år), Fisal (39 år) og deres fire 
barn Rayan (11 år), Alaa (10 år), 
Fatima (7 år) og Elin (4 år). Jente-
ne har allerede begynt på barne-
skolen og i barnehage. Mor og far 

kan nesten ikke vente med å be-
gynne på introduksjonsprogram.  

Familien ønskes hjertelig  
velkommen til  

Siljan kommune! 

 
 
 

Filmklubb for barn 
26.feb. og 19. mars kl. 17:00. 
Ta gjerne med kveldsmaten. Kaffe 
og te til de voksne som ønsker på 
kjøkkenet. Velkommen 

Brettspill-torsdag 
22.februar - Vi setter frem brettspill 
hele dagen. Ta med venner og kom 
til en hyggelig spilldag på bibliote-
ket. Vi serverer varm drikke :-) 

Bibliotekuka 
Uke 10 er det den store bibliotekuka. 
Følg med på bibliotekets hjemme-
side og facebookside!! 

Lag og foreninger 
Siljan kommune ønsker å ha et tett 
samarbeid med alle frivillige aktører i 
kommunen og inviterer derfor til møte 
med alle lag og foreninger. Kommunen 
vil orienterer om tilskuddsordninger og 
presentere ny idrettsplan.  

Dette skjer mandag 26. februar 2018 i 
Kommunestyresalen kl. 19:00-20:30.  
Påmelding innen 23. feb. til 
post@siljan.kommune.no eller ring 
35942500. 

Tilskudd 
Frist for å søke arrangementstilskudd 
og organisasjonstilskudd i Siljan er  
15. april 2018.  

Søknadene blir behandlet politisk i  
utvalg for Samfunn i slutten av mai. 

Søknad om tilskudd til kulturformål 
skjer elektronisk fra kommunens  
hjemmeside. 



Kulturpris og  
Ti-toppervinnere 
Kulturprisen 2017 i Siljan ble 
delt mellom to flotte og ulike 
kandidater - damegruppa i Siljan 
Idrettslag og Martin Kiste! 

Utdelingen skjedde på det inn-
holdsrike festkvelden 6. desem-
ber som markerte at det var 100 
år siden Slemdal ble til Siljan. 

Samfunssalen var fylt til randen, 
og Jeanne Bøe ledet kvelden, 
kulturskolen hadde sin jule-
konsert og bidro med flotte inn-
slag, historielaget ved Lars  
Vaagland ga en billedlig vand-
ring i kommunens forhistorie og 
korpset spilte. En skikkelig fest-
kveld! 

Så, tilbake til kulturprisvinnerne: 

Martin Kiste har marker t seg 
ved å arrangere den største festi-
valen i Siljan kommune - i tre år 
nå. En festival fylt av musikk, 
kunst, slampoesi og standup, tre 
dager til ende. Festivalen legger 
også til rette for lokal mat som 
engasjerer mange i bygda! Vi hå-
per det blir flere slike festivaler. 

Damegruppa i Siljan idrettslag 
har holdt på i 50 år, og har hatt 
som formål å støtte idrett og  
aktivitet, særlig blant barn og 
unge i bygda.  

De stiller opp med basarer, 
manekengkvelder og utlodninger. 
De deltar på arrangementer og 
gjør et formidabelt dugnads-
arbeid. Tilsammen har de samlet 
inn og fordelt en million kroner! 

Ti-toppervinnerne: 

Av de som leverte kortet sitt, ble 
følgende turgåere trukket ut som 
vinnere av gavekort: 

kr 1.000 Tone T. Lønberg 
kr 2.000 Bjørg Kiste 
kr 3.000 Jan Meli 

 

Gratulerer! 

 

Barnehageplass,  
1. trinn og SFO 
1. mars er frist for å søke om 
plass i Loppedåpan eller  
Opdalen barnehage, melde inn 
barn som skal starte 1.trinn på 
grunnskolen, og frist for å søke 
SFO-plass! 

Mer informasjon om tilbudene på 
kommunens hjemmeside. 
 

Søknad sendes elektronisk fra  

siljan.kommune.no  



 

«Kjøkkenprat» 
I januar starter et nytt  
tilbud på kjøkkenet på  
Siljan Bibliotek. 
 
Tilbudet er for deg som 
har behov for en samtale, 
en «kjøkkenprat».  
 

Om vi beskytter oss  
ved å late som om  

problemet ikke eksisterer  
og sier vi har kontroll,  
kan det resultere i at  

vi ikke finner det  
som kunne gjøre livet 

bedre. 
 

Velkommen til en  
hyggelig prat rundt  
kjøkkenbordet! 
 

Er du interessert,  
kontakt med 

 
Tobias Ruud, tlf.: 
35942572 / 35942500  
eller epost:  
tobias.ruud.siljan.kommune.no 

Kommer på biblioteket: 



Takk 

Bofellesskapet og  
Saga 15 ønsker å takke 
Siljan Sanitetsforening for  
gaven vi fikk til jul! 

Gaven ble satt stor pris på av  
beboere og ansatte! 

Takk! 
Midtbygda skole har enda en gang 
gjennomført grunnskolens uke med 
stor suksess.  

Innsamlingsaksjonen slo alle tidlige-
re rekorder. Vi ønsker derfor å takke 
Siljan kommune, Kistefestivalen og 
alle andre som var med på å støtte 
aksjonen. Pengene som kommer inn 
vil gå til å styrke det arbeidet som 
«Skoler i samarbeid» (SIS) gjør i 
Kongo Brazzaville. Disse pengene er 
en god investering i å øke kvaliteten 
på vennskapsskolen vår. De er også 
med på å styrke håpet om en bedre 
fremtid for ungene der nede. Tusen 
takk. 

Anders Brekke  
sis-kontakt 

Utleie av lokaler 
Opdalen misjonshus leies ut  
til selskaper! Plass til 50-60 personer. 
Spisesal og peisestue med salonger, 
kjøkken med dekketøy. 

For nærmere 
opplysninger, 
ring 
tlf.: 992 50 076 

****** 
Utleie av lokaler 
Sør Siljan Vel har lokaler til utleie på 
Moholt Grendehus Løkkeveien 70 
med plass til ca. 45-50 personer. 
Pris for utleie: Mandag-Fredag  
kr. 800,- med vask, Lørdag-Søndag 
kr. 1.000,- med vask. Det er pro-
sjektor i lokalet. 
For utleie, kontakt 
tlf.: 92081976 eller 
35940836. 

Hilsen og takk fra helse 
Avdeling for helse v/sykehjemmet 
og hjemmetjeneste vil få takke for 
gaver vi har mottatt gjennom året! 

Fra Siljan Sanitetsforening har vi 
mottatt kr. 10.000,- som er benyttet 
til utsmykning av vår nye syke-
hjemsavdeling. Fra private har vi 
også mottatt pengegaver. Disse  
gavene blir benyttet til de formål 
som er ønsket fra giveren.    

Vi i avdeling for helse er veldig 
takknemlige for gavene og de mulig-
hetene de gir for  ekstra trivselstiltak 
for beboerne gjennom året. 



Hva skjer i Siljan? 

Siljan Jeger– og fiskeforening 
21. feb. kl.18:30 - Jeger og fiskeforeningen inviterer til årsmøte i klubbhuset i 
Almedalen. Vanlige årsmøtesaker. Saker og forslag til årsmøte må være gitt 
skriftlig til styret innen 4.2.2018-  
Kontaktinfo: Jostein Kløverød; tlf.: 97737472, epost: post@siljanjff.no  
. 
 
Siljan IL skigruppe 
25. jan.kl.18:00 - Grenland cup, langrenn for hele skikretsen på skistadion. 

Siljan sprinten i lysløypa på Tudalskulten star ter  ved garasjen 
på skistadion.  
02.feb. kl.18:00 - Klassisk 
11.feb. kl.11:00 - Fristil 
Det blir vaffel salg og saft og kaffe.  

 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
06. feb. kl.12:00 - Møtes i Båthuset 
06. mar. kl.12:00 - Møtes i Hallen 
Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt - tlf. 416 25 711 

 

Siljan Sanitetsforening 
13. feb. kl. 18:30 - Årsmøte i kantina på sykehjemmet 
13. mars kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet 
Velkommen!! 

 

Siljan menighetshus 
19.feb. kl.19:00-21:30 - Vinterfest 
7. feb. - 7. mars - 4. april - 2. mai - Lunsj kl. kl. 11:00-13:00   
14.feb. - 14.mars - 11.april - 9.mai  - Middag kl. 16:30-18:00   
31.jan.– 28.feb. - 21.mars - 25.april - 30.mai. Samtalekveld kl. 19:00-21:00   

Gudstjenester i Siljan kirke, se prekenliste i avisen eller på siljan.kirken.no 

 

Sjekk også kulturkalenderen på kommunens nettside www.siljan.kommune.no for mer  
utfyllende informasjon om arrangementene. Hver arrangør legger denne info ut selv. 



Hva skjer i Siljan? 

Siljanrevyen 2018  "Kommunesammenslottet" 

03. feb. kl 18.00: PREMIERE! SnippSnapp spiller til dans etter revyen 
08. feb. kl 19.00: Hyggekveld 
09. feb. kl 19.00: Revyfest. SnippSnapp spiller til dans etter revyen 
10. feb. kl 14.30: Matinè 
10. feb. kl 18.00: Revyfest. SnippSnapp spiller til 
dans etter revyen 

Kiosksalg ved alle forestillingene. Billettsalg fra 
Samfunnsalen på Siljan Ungdomsskole torsdag 
18. januar kl 18:00! Ellers selges billetter på  
Auto`n (YX Siljan). 

Billetter til Hyggekveld og Matinè kjøpes i døra. 
Billetter og kioskvarer kan i år også betales via 
Vips. Velkommen! 

 
Siljan Pensjonistforening  
02. feb. kl. 17:00 - Årsmøte i kantina på sykehjemmet. Forslag som skal  
behandles på årsmøtet sendes styret innen 28. januar. 
 
Siljan Turlag 
15. feb. kl. 19:00 - Årsmøte på Låven (J.Tudal). Medlem-
mer ønskes velkommen 
 
Barnas Turlag i Siljan 
04. feb. kl. 11:00 - Hundekjøring på Grorud. Lokalt 
arrangement.  
I tillegg er det bål, aking og ski. Påmelding innen 
31.1.18 - kr. 50,- for medl., kr. 100,- for ikkemedlemmer. 
01.mars kl. 17:30 - Måneskinnstur ved Viddaseter med grilling, aking og fak-
ler. Oppmøte ved parkeringen. 
 
Fredagskafeen - åpen fra kl. 10:30 - 13:00 i kantinen på sykehjemmet 
12. jan. - Sosialt samvær           19. jan. - Sosialt samvær 
26. jan. - Sosialt samvær           09. feb. - Sosialt samvær 
16. feb. kl. 11:00 - Konsert med Nina Gromstad og Jørn Arve Rønningen 
Alle er hjertelig velkommen! 
 

Sjekk også kulturkalenderen på kommunens nettside www.siljan.kommune.no for mer  
utfyllende informasjon om arrangementene. Hver arrangør legger denne info ut selv. 


