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Kommunestyremøte 
 

05. april 2018 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 
Protokoller fra utvalgsmøter 
Orienteringssak: 

 Konrollrapport 2017 vedr.  
skatteoppkreveren i Siljan 

 Årsmelding 2017 for Renova-
sjon i Grenland IKS 

 

Saker til behandling: 
 Revidert selskapsavtale for 

Gea Norvegica Geopark 

 Invitasjon til medlemskap i 
Grenland friluftsråd 

 Årsmelding 2017 for  
Grenlandssamarbeidet 

 Lokalisering ny barnehage 

 Siljan kontrollutvalgs  
årsmelding 2017 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
ang. Plan og byggesaksbeh. 

 

Kommunestyret 

 Årsrapport fra verne– og miljø-
arbeidet i virksomheten 2017 

 Reglement for studiepermisjoner 
og økonomisk støtte til videre– 
og etterutdanning i Siljan  
kommune 

 Endring i Reglement for  
delegering 2018 

 Nasjonal standardisering av 
bomrabatter og innføring av  
månedstak for tyngre kjøretøy i 
Bypakke Grenland 

 Gaveprofessorat til  
Birkelandsprosjektet 

 Høring ang. omfanget av  
leveringspliktige posttjenester 

 Søknad om tilskudd - Formann-
skapet 13.3.18 

 Søknad om fritak fra politiske 
verv pga. flytting. 

 

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

 



Hei igjen 
Nå vil jeg anta de fleste synes 
det er deilig med lengre dager, 
og noen solskinnsdager. Skal si 
det fortsatt kan bli snøvinter i 
Siljanbygda vår. Om litt skal vi 
kose oss med påskehøytiden, 
deretter en liten måned til så er 
det traktordur og våronn i byg-
da vår. Vi har en flott årstid 
fremfor oss.  

Jeg vil anta at eieren av YX 
Ekeberg Auto også ser frem til 
våren og stor trafikk i den nye 
flotte butikken. Gratulerer så 
mye Rolf Øverbø, og takk for at 
du satser i bygda vår. Det har 
blitt fantastisk bra. 

Så litt om Nettbuss, og lørdags-
ruter fra Siljan. Ordfører får  
gode tilbakemeldinger på Nett-
buss sine lørdagsruter fra Siljan, 
hyggelig. 

Ordfører har på ny mottatt fore-
spørsel om det er mulig å få til 
buss stopp ved Lietorvet på 
bussens ferd mot byen. Den 29. 
mai er det dialogmøte med 
busselskapet, da tenker ordfører 
å fremme ønske om busstopp 
utenfor Lietorvet på ny. Vi får 
håpe det blir napp denne gang-
en.  

Innen dere leser dette, er det 
helt sikkert også kommet til en 
ordning så busskuret på det nye 
kollektivknutepunktet ved 
Rema1000 også blir ryddet 
skikkelig for snø og søppel... 

Til sist litt om sentrum.  
Planlegnings arbeidet med det 
etterlengta sentrumsbygget er 
så smått i gang, og vil intensi-
veres fremover. I tillegg er  
Siljan næringsforening i draget 
med et forprosjekt for å avklare 
om et håndverkstun kan reali-
seres sentrumsnært. Prosjektet 
har fått overskriften Siljan sag. 
Hvilken sentrumsnær lokali-
sering som eventuelt blir valgt 
skal avklares i forprosjektet. 
Ordfører ønsker næringsfore-
ningen lykke til med prosjektet, 
og så er mitt håp at vi med  
tiden ser et tun som fanger blik-
ket til vegfarende på FV 32. 

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

Kjell A Sølverød 
ordfører 



Nyankomne flyktninger i 
Siljan kommune 

Siden desember 2017 har den syriske 
familie Aloso bodd i Siljan kommune. 

Familien består av Leila (43 år), Ah-
mad (39 år) og deres fire barn Isra (13 
år), Youssef (13 år), Wardeshan (10 år) 
og Mohammed Nour (6 år).  

Alle barn går på Midtbygda skole.  
Foreldrene er på introduksjonsprogram 
for å lære seg norsk språk og sam-
funnskunnskap.  

Familien stortrives, selv om de synes 
den norske vinteren er kaldt.  

De ønskes hjertelig velkommen til  

Siljan kommune! 

 
FRIHET 

 

Frihet er livet! 
Uten det ville menneskelivet ha vært som et bevegelig leketøy  

i hendene på barn.  
Alle mennesker er født fri, med grunnleggende rettigheter.  

Frihet betyr at du har rett til å bestemme deg selv,  
og frihet betyr at du har rett til å velge hva du vil uten tvang. 

Frihet er å uttrykke din mening fritt.  
Og det betyr at du kan si hva du vil uten frykt.  

Frihet er en sol som skal skinne i hver sjel som lever.  
Det er på ingen måte å være lykkelig i livet, men man lever fritt.  

Frihet er masse ting, men dette er en enkel ting som snakker om frihet. 

 

 

 

Skrevet av en elev  
på grunnskolegruppa,  
Siljan voksenopplæring 

Voksenopplæringen — Håp og solidaritet 



 Glimt fra åpningen av  
Røde Kors-brakka 



Tilskudd 
Frist for å søke arrangements-
tilskudd 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. 

 

Husk å registrere ditt lag eller fore-
ning i lag og foreningsregisteret på 
kommunens hjemmeside. 
 

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 

www.siljan.kommune.no 

 

Siljan historielag leier ut Båthuset og Damstua ved Gorningen, og 
Austad gamle skole 

Båthuset er Siljans fineste møte- og  
selskapslokale – til enhver anledning! 

Nå med innlagt vann; og med dette opp-
vaskmaskin og (handicap) toalett. 
Museum i 1.etg, og trappeheis opp til 2.etg.  

Solskjerming.  Lyddemping.  
Dekketøy til 40 personer. Kjøleskap. Kaffetrakter. Pro-
sjektor. 
Pris: kr. 1.200,- inkludert vask. 

Damstua kan leies til hyggelig samvær eller møter, ca. 10 
personer. Her er også sengeplass på hemsen for 4 gode venner.  
Austad gamle skole kan leies til møter og/eller selskap. Ca. 20 personer. 
 
For bestilling kontakt: Berit Wierød tlf.: 971 72 168 eller: 
epost: bwierod@broadpark.no - Se ellers www.siljanhistorielag.no 



Ny fastlege /  
kommunelege 

Fra 1. august er det Jelena Parat 
som tar over etter Dr. Christine 
Lund Langeland. Jelena Parat, 
32 år, er opprinnelig fra Estland, 
men har bodd i Norge siden 
2013 og behersker det norske 
språket meget godt. Hun er 
gift, har 2 små barn og bor i  
Skien. 

Sin medisinske utdannelse tok 
hun i Estland. Hun har jobbet 
blant annet som fastlege/
akuttmottakslege i Finland. I 
Norge har hun jobbet som fast-
lege i Kviteseid kommune og de 
siste 4 årene har hun jobbet ved 
indremedisinsk avdeling ved  
sykehuset Telemark.  

Hun er nå i svangerskaps-
permisjon, men vil starte opp i 
legepraksisen fra 1. august.2018. 

I perioden 1. mai til 1. august vil 
hun jobbe enkelte dager frem til 
hun overtar listepraksisen for 
fullt i august. 

Vi takker Christine Lund Lange-
land så mye for solid innsats 
gjennom sine 12 år i Siljan, og 
ønsker henne lykke til i ny  
legepraksis i Skien kommune. 

Og så ønsker vi Jelena Parat  
velkommen til Siljan!! 

Ledig stilling i Siljan kirke 

Siljan menighet har ledig  20 % 
stilling som kirketjener / klokker 
i Siljan kirke og Grorud kapell 
fra 1. august 2018. 

Arbeidet som kirketjener /  
klokker er knyttet til gjennom-
føring av gudstjenester, vielser, 
konserter og renhold. 

Arbeidsoppgavene vil blant annet 
være: 

- Klargjøring av kirken før og  
etter kirkelige handlinger. 

- Kirketjener / Klokker ved  
gudstjenester, vielser, konserter 
med mer. 

- Renhold 

For informasjon om stillingen 
kontakt menighetskontoret  
tlf.: 35 94 11 74 eller epost  
kirkevergen@siljan.kirken.no. 

Fullstendig opplysninger se 
www.siljan.kirken.no 

Søknadsfrist 27. april! 
 

 



Hva skjer i Siljan? 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
03. april kl.12 - Møte i Båthuset.  
Hyggelig samvær med kaffe og kaker!  
Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt - tlf. 416 25 711 

 

Siljan Sanitetsforening 
10. april kl.18:30 - Møte i kantina på Siljan sykehjem. Velkommen!! 

 

Siljan menighetshus 
25. mars kl. 17:00 - Sangkveld med Gunnar Ajer. Kollekt og beverting.  
Hjertelig velkommen til en tverrkirkelig samling. 

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

 

Siljan bygdekvinnelag 
21. mars kl. 19:00 - Strikkekafe med besøk av Gro fra Strikkepinnen 
11. april kl. 19:00 - Vi reiser til Ulefoss kino - foredrag med Safi Abdi Haase 
fra Amathea. Alle velkommen! 

 

Siljan kirke i påsken 
Palmesøndag 25. mars kl. 11:00. Fløyte: Tone Vestgarden  
Skjærtorsdag 29. mars kl. 19:30 Sang: Leif Ekornrød m.fl. 
Langfredag 30. mars kl. 11:00 Sang: Lene Enggrav 
1.påskedag 1. april kl. 11:00  

Grorud kapell: 

2.påskedag 2. april kl. 11:00 Saksofon: Marie Håheim 

Prest i påsken er Kristin Helgen Buckholm som har praksis i Skien og Siljan i 
forbindelse med teologistudiet.  

22. april kl. 11:00: Gudstjeneste med årsmøte i etterkant.  

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? 

 
Siljan Pensjonistforening  
05. april kl. 17:00 - Møte. Underholdning ved Dag og Torgunn. Servering! Ta 
gjerne med en gevinst til utlodningen. Alle velkommen! 
 
 
Barnas Turlag i Siljan 
19 april kl. 18:00 - Kveldsmattur til Sponsletta.  
Ta med mat og drikke og spis kveldsmaten ute rundt 
bålet! 
 
Fredagskafeen - åpen fra kl. 10:30 - 13:00 i kantinen på sykehjemmet 
23. mars - Monas Klær og Import kommer i kafeens åpningstid 
13. april - Sosialt samvær 
20. april kl. 11:00 - Vårprogram ved Ruth Napastå, Solvår og Egil Eide  
27. april - Sosialt samvær 
Alle er hjertelig velkommen! 
 
Røde Kors 
Endelig er huset vårt ved biblioteket ferdig, og vi kan 
ønske velkommen til følgende: 
 
20.mars kl. 18:00 - Medlemsmøte i Røde Kors-huset 
03.april kl. 17:30 - Sygruppe, som vanlig på Midtbygda skole SFO 
23.april kl. 18:30 - Kvinnekafé i Røde Kors-huset 
 
Spesialtilbud i påsken: 
Tirsdag 27. mars og lørdag 31. mars åpner vi Røde Kors-huset fra kl. 11:00 - 
14:00. Enkel servering, hyggelig prat og litt spill for ungene. 
Tirsdag 10. april åpent hus kl. 11:00 - 14:00.  
Flere datoer kommer etter hvert. 
 
Røde Kors ønsker gamle og nye medlemmer 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. 


