
Kommunenytt 
Nr. 4 - juni 2018 - 31. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

19. juni 2018 kl. 17:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

 

Saker til behandling: 

 Kommunalt eierskap 

 Plan for Alkoholpolitikk 2018-21 

 Økonomiplan 2019-2022 

 Plan for Arkiv 2018 

 Ny organisering av Greve Biogass AS 

 

Møtet er åpent for publikum. 

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

 

 

 

 

Kommunestyret 

 
Økonomiplan 2019-22 
I henhold til kommunelovens § 44 er 
rådmannens forslag og formann-
skapets innstilling til økonomiplan 
2018-2021 lagt ut til offentlig etter-
syn på servicekontoret og på  
kommunens hjemmeside. 

 

Økonomiplanen 
behandles i 
kommunestyret 
19. juni 2018.  

 

Husk at det er forbud 
mot all bruk av  

åpen ild for tiden!  
 

Du kan grille i din egen hage 
(med aktsomhet), men du kan 

IKKE grille ute i  
naturen, heller ikke på  
tilrettelagte bålplasser! 

 
 God sommer! 



Hei igjen  
Nå må det vel være lov å snakke om  
Landet med de store værkontrastene 
-  fra den største snøvinteren på 30 
år til tropevarme og tørke i mai  
måned! 

17. mai og korps!! 

Midt opp i dette så opplevde vi en 
17. mai i et laglig vårvær. 17. mai  
komiteen hadde atter en gang gjort 
en fantastisk jobb, så alt ordfører  
observerte var svært godt planlagt. 
Da de årlige seremoniene ved kirken 
var unnagjort så drog 17. mai toget i 
gang, og det med det strukturerte 
svenske korpset Svenjunga  
Ungdomsorkester på plass. Da vi 
passerte Fossheim, så gikk et korps 
til inn i toget - skolemusikken i Siljan 
står det på fanen!  
 

Så fantastisk at vi har eget korps 
igjen i Siljan,  

og skal si de har en dyktig dirigent. 
For ordfører handler det om å være 
en komplett kommune, ha vår egen 
stolthet.  

 
Skolemusikken i Siljan hadde også 
en flott oppvisning i samfunnsalen, 
stå på - jeg gleder meg til den dagen 
Siljanbygda igjen står på egne bein 
med skolemusikken i Siljan.  

 

 

Politikk 

I politikken drar vi mot det siste  
kommunestyremøte før ferien, tors-
dag 19. juni, hvor økonomiplan for 
2019 -2022 skal vedtas. Selv om vi i 
Siljan får økonomisk straff fordi vi 
har valgt å fortsatt være egen kom-
mune, og til tross for straffen, så har 
Siljan kommune tre år på rad fått en 
god økonomisk utvikling mot slutten 
av året. Dette, sammen med gode 
holdninger og god budsjettdisiplin i 
avdelingene, gjør at ordførers tro på 
Siljan som egen kommune fortsatt er 
god. 

Med disse ord vil jeg ønske dere alle 
en riktig god sommer. 
 

Kjell A Sølverød 
Ordfører 

Sommertid på  
servicekontoret 
I juli måned er servicekontoret og  
kommunens sentralbord åpent  
mellom kl. 09:00-14:00.  

Det er som vanlig mulig å gjøre  
avtaler med saksbehandlere mellom 
kl. 08:00-15:30. 

God sommer! 

 



 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! 

TAKK! 
 

Vi vil med dette sende en stor takk til 
Siljan Sanitetsforening og Lions  
Siljan som bidro med pengegave slik 
at vi kunne dra på Langedrag på  
overnattingstur.  

Hilsen elever og 
voksne på  
«inn på tunet» 
Tveitan gård 

Ferieavvikling ved  
Siljan legekontor  
sommeren 2018 

Lege Charlotte Sanhueza har ferie i 
uke 30 – 31 – 32 – 33. 

Lege Jelena Parat starter opp torsdag 
26/7-18 i uke 30. 

Ved legehjelp mandag 23/7-18 til og 
med 25/7-18 kan Svarstad legekontor 
kontaktes tlf. 33 15 53 00 eller 113 
ved akutt legehjelp. 

 

Åpningstider i perioden 25/6-18 til 
19/8-18 er fra kl. 08:00 – kl. 15:00. 

 

Utenfor legekontorets åpningstider 
kan Skien Interkommunale legevakt 
kontaktes på tlf. 116117 
Ved akutt legehjelp ring 113. 

 

Avd. for Helse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturskolen i Siljan har flere gode  
tilbud til barn og unge neste skoleår.  
 
Søknadsfristen er 1. juli 

Dette er tilbudene 2018/19: 

Vokal, Fløyte, Klarinett, Saksofon,  
Gitar - elektrisk, Gitar - akustisk, 
Gitar - Metal/Rock, Bassgitar, Piano, 
Keyboard, Trommer, Band. 

Andre kurs: UKM-arrangør,  
Tradisjonelt håndverk 2.-4.klasse og  
5.-7.klasse. 

Kulturskolen holder til på Midtbygda 
skole. 

Søk plass ved å bruke elektronisk  
søknadskjema på siljan.kommune.no. 

Det er mulig å søke på flere tilbud. 
Kontakt kulturskolen eller service-
kontoret (tlf. 35942500) hvis du trenger 
hjelp til å fylle ut skjemaet. 

 

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 

 

Siljan nærmiljøsenter 
27. mai ble foreningen «Siljan  
Nærmiljøsenter» etablert! 

Nærmiljøsenteret skal drive frivillig-
sentral som skal være en lokal  
møteplass for enkeltmennesker, lag/
foreninger og det offentlige som  
genererer frivillig innsats for og med 
det brede lag av befolkningen. 

 

Frivillige som ønsker å bidra kan ta 
kontakt med leder for foreningen, 
Brynjar Rismyhr eller bibliotek- og 
kulturleder, Jeanett Aas Andersen, 
jan@siljan.kommune.no, tlf. 
47271166.  

Mer informasjon kommer! 



 

Ut på tur - norskopplæring 
utenfor klasserommet 
I juni har vi på voksenopplæringa Ut 
på Tur måned. Nå er vi ferdige med 
norskeksamen og har lyst til å oppleve 
nye ting. Vi har vært og skal på turer 
rundt i Telemark og Vestfold. På man-
dag var vi i Brekkeparken og fikk om-
visning og så de fine stabburene og det 
flotte hovedhuset. Det var veldig fint, 
og været var varmt og deilig. Tirsdag 
gikk vi til Hvitsteintjenn ved Fritids-

parken i Skien, der var det fint og det 
var en fin tur. Onsdag dro vi til Larvik 
og gikk tur i Bøkeskogen. Det var en 
flott, veldig stor og gammel skog. Det 
var flere stier å velge mellom, noen 
korte og noen lange, og vi valgte for-
skjellige stier. Neste uke skal vi se på 
slusene ved Løveid, og gå Skotfoss-
tien. Det blir også turer til Høyt og 
Lavt parken, Mølen, Stavern og noen 
turer i Siljan, vi gleder oss. 

Det er fint å være ute i det fine været 
og lære norsk på en annen måte, vi ko-
ser oss! 

Voksenopplæringen — Håp og solidaritet 

Siljan Bygdekvinnelag arrangerer Åpen gård 

på Tveitan, Opdalsveien 519, 

søndag 17. juni kl. 12-15.  
Her blir det mulig å se okse, høns, sau, hest, lama og kanin.  
 

Det vil være ulike aktiviteter man kan være  

med på, og salg av mat og drikke. Arrangementet er gratis.  

Velkommen! 

Åpen gård 
på 

Tveitan 



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 12.juni –28. aug. 2018 

 
 
Siljan Turlag 
17. juni kl. 10:30 - Tur langs Siljan elva. Siljan Historielag,  
Telemark botaniske forening og Siljan Turlag har felles ar-
rangement. Ha på godt fottøy. Oppmøte ved Kommunehuset. 

 
Siljan Historielag 

17. juni kl. 10:30 - Blomstertur langs Siljanelva. Vi starter fra kommunehuset, 
innkomst ved Siljuhaugen. Informasjon om historie og blomster underveis.  
Dette er en fellestur med Siljan Turlag. 

19. august - Pilgrimsvandring langs Presteveien. Heldagstur med buss/bil og  
fottur Eidanger kirke-Siljan kirke. Busstransport fra Siljan, avgang fra  
menighetshuset kl. 08:45. 

 
Siljan sanitetsforening 
12.juni - Sommeravslutning i Kvisla. Ta med tallerken, gaffel, kopp og  
kaffe. Alle velkommen til hyggelig samvær!! 
 
Siljan crossbane 
Siljan crossbane er åpen mandag og onsdag kl. 17:30-21:00 og lørdag fra  
kl. 10:30-15:00. Det er mulighet for barn fra 5 år og leie/prøve cross-sykkel med 
sikkerhetsutstyr. Ved spørsmål ta kontakt Ole-Arne Kiste, tlf.: 90 76 63 82.  

 

Siljan idrettslag 
Det er full aktivitet i lysløypa midt i sommer varmen, vi bytter ut alle lyskastere 
med nye LED lamper. Det klarer vi med god støtte fra Siljan kommune,  
Gjensidige stiftelsen og tippemidler. Kanskje litt for tidlig å se frem til vinter og 
snø igjen, men det blir lyset og fint. 

Skigruppa, Morten Sem  

 

Siljan Soul Children 
Starter opp høsten 2018 - blir du  med? 
30. aug. kl. 17:30 blir det Kick-off på Siljan menighetshus. 
Påmelding fra 1. august på siljan.kirken.no  



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 12 juni-28. august 2018 

 
Siljan Røde kors 
18. juni - inviteres kafédamer og sydamer til 
Brekkeparken. Vi gjorde det samme i fjor, og vi 
var til sammen 30 deltakere pluss en baby! Møt 
opp ved Spar Siljan hvis du har bil, så fordeler vi 
deltakerne derfra. Mer info på Fb og i postkassa.  

14. juni kl. 11:00-14:00 - Åpent Røde Kors-hus 

Vi minner om at vi skal være med som markører i øvelsen til Bane Nor. Alle 
som har meldt seg, har fått egen informasjon. 

Takk for strålende innsats til alle våre aktive frivillige, og takk til alle som støt-
ter oss med medlemskap. Vi ønsker dere alle en kjempefin sommer, så møtes vi 
igjen til høsten. 

 

Fredagskafeen 
Fredagskafeen tar nå sommerpause og vil starte opp igjen i september.  
Fredagskafeen vil få en litt annen form enn tidligere, da Alfhild Hem takker av. 
Vi vil fortsette med det herlige samarbeidet mellom frivillige og Siljan  
Sykehjem, og inn kommer også bibliotek- og kulturleder, Jeanett Aas Andersen.  
Dersom du ønsker å bidra som frivillig på Fredagskafeen eller har andre inn-
spill, ta kontakt med Jeanett Aas Andersen, tlf.: 472 71 166.  

Vi vil benytte anledningen til å takke Alfhild Hem for den fantastiske jobben 
hun har gjort alle disse årene og samtidig si vi er glad for å beholde henne som 
frivillig  

Vi lar Alfhild selv avlutte med noen ord:  

 

Jeg slutter nå som frivillig koordinator og kulturansvarlig for Fredagskafeen 
etter nesten 12 år.  

Det har vært flotte år som har gitt meg mange gode opplevelser.  
Jeg vil takke mine gode og positive medarbeidere, alle brukere av kafeen  og 
alle som har bidratt med flotte konserter, utstillinger, eventyr, dikt, sanger, 
små foredrag osv. Takk til Merete Borgeraas for god støtte, Kari Sæthre for 
flotte plakater og politikere som har gjort det mulig å leie inn gode musikere. 
Jeg blir fortsatt med i «gjengen» som frivillig. God sommer fra meg. 

Alfhild Hem 



 

 

Bli med på Sommerles 2018  
sommerens kuleste lesekampanje! 

Fra 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7.klasse, delta på Sommerles 
2018, sammen med barn fra over 370 andre kommuner i landet! 

For hver bok du leser og re-
gistrerer på sommerles.no, 
får du XP (poeng) og går 
etterhvert opp i level. Som-
merles er for alle, uansett 
hvor fort eller sakte du le-
ser. Du konkurrerer nemlig 
først og fremst med deg 
selv.  

Du kan velge å lese vanlige 
bøker, e-bøker, lydbøker, tegneseriebøker, eller du kan bli lest for av noen 
andre – all lesing teller og gir deg XP.  

Og selvsagt har vi premier! Du kan få både kule digitale trofeer til profilen din 
på nettsiden, og premier som du henter på biblioteket.  

Sjekk ut sommerles.no for mer info. Har du ikke nettilgang, kan du likevel del-
ta med et vanlig lesepass. Da er det bare å stikke innom biblioteket for å få 
hjelp med det. 

 

 

Husk å ta turen innom biblioteket i  
juni!! Biblioteket har sommerstengt i 
hele juli, og vi åpner igjen 1. august. 

PS. om du skulle mangle lesestoff 
midt i ferien, last ned appen eBokBib 
og få tilgang til digitale bøker (og litt 
lydbøker) hvor som helst, når som 
helst. Kom gjerne innom biblioteket 
for å få hjelp til nedlastingen i juni. 

God sommer fra biblioteket 
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