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Kommunestyremøte 
 

6. november 2018 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Orienteringssaker: 

Orientering om Vekst i Grenland  
november 2018 

Saker til behandling: 

 Hovedrevisjon Handlingsprogram 
Bypakke Grenland 2018 

 Handlingsprogram 2019-22 og 
Økonomiplan for Renovasjon i 
Grenland IKS 

 Sluttrapport fra forstudie om  
håndtverkstun i Siljan sentrum 

 Sluttfinansiering av tidligere  
forprosjekt om næringshage 

 Studentmeldingen 2018-22 

 Søknad om tilskudd -  
Formannskapet 13.09.2018 

 

Møtet er åpent for publikum. 

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

 

Kommunestyret 

 

 

 

Takk til alle  
bøssebærere og givere 

 

Flott innsats under årets innsam-
lingsaksjon!! 

I Siljan ble det (i skrivende stund) 
samlet inn kr.  97.709,-, dvs. kr. 
41,56 pr. innbygger! 



Hei igjen 
I denne flotte og fargerike årstid så har jeg 
lyst til å skrive litt om Siljan ungdom som 
tevler i Norges toppen. 

Det er faktisk slik at i 2018 har Siljan ung-
dom blitt Norgesmester i både Ponnitrav, 
og Shortcar. 

Ponnitrav: Midt i juli ble Ingr id Elise 
Rød Norgesmester i ponnitrav med hesten 
Luffsan, og ikke nok med det søskenbarnet 
Celine Rød med hesten Charlie kapret 
andreplassen. Ordfører var på en liten 
hjemme visitt, for å hilse på NM vinneren 
14 år gamle Ingrid Elise. Jeg møtte en blid 
forsiktig ung jente som stolt viste frem 
vinnerhesten, gratulerer så mye Ingrid Eli-
se. 

Schortcar: I september får  vi en Norges-
mester til, Petter Sæves Waskaas går til 
topps med sin lille bil Schortcar bandit. 
Petter som nå er 16år har kjørt Gokart fra 
det året han fylte seks. Her møter jeg også 
en blid og fornøyd Siljan ungdom, som 
med stolthet viser frem både kjøretøy å 
premiesamling. Gratulerer så mye Petter. 

Mye å være stolt av i Siljan bygda 

Tenk å har to Norgesmestere i lille Siljan 
bygda på ett år, i min rolle som ordfører 
får jeg den glede å møte en del av Siljan 
ungdommen. Jeg er rett og slett imponert 
over den flotte Siljan ungdommen. Så er 
det nå en gang slik at alle kan ikke bli 
Norgesmestere. Ordførers påstand er like-
vel at vi bor i mulighetenes Norge, og mu-
lighetenes kommune Siljan. Da tenker jeg 
at trivsel og livskvalitet i våre valg er sær-
deles viktig.  

Lykke til kjære Siljan ungdom.  

Kjell A Sølverød, ordfører 

Spesialavfall i Siljan 
Farlig avfall som inneholder helse- og 
miljøfarlige stoffer må tas hånd om på en 
forsvarlig måte - altså leveres på Rødmyr 
eller puttes i den røde boksen!! 

Små ting som lyspærer, lim, spraybokser, 
ugressmiddel, bilpleiemidler, motorolje, 
frityrolje og matfett ol. (utfyllende liste 
finner du på rig.no) skal legges i den røde 
boksen som hentes på bestemte datoer, når 
du melder deg på ruta for farlig avfall! 
Dette er gratis! 

Større ting som ikke får plass i boksen, må 
leveres på Rødmyr gjenvinningsstasjon i 
Skien!! Gratis å levere inntil 1.000 kg. far-
lig avfall for privatkunder. 

Hverken kommunen eller Auto`n har lov 
til å ta imot slikt avfall, fordi det kreves 
spesialkompetanse for å håndtere disse 
stoffene! 

Les mer på rig.no, eller henvend deg til 
servicekontoret i kommunen. 

Ny fastlege/kommune-
lege  
Det er nå ansatt ny fastlege/kommunelege 
i kommunen. 

Ella Roksund Carlsson starter opp i  
stillingen ved Siljan legekontor i løpet av 
mars 2019. Hun er utdannet ved  
universitetet i Bergen.  

Frem til oppstart vikarierer lege  
Per Øyvind Berstad i deler av denne  
stillingen i tillegg til Jelena Parat som  
innehar den andre fastlege/kommunelege-
stillingen på legekontoret i Siljan. 

 

Vi ønsker Ella Roksund Carlsson  
hjertelig velkommen! 



Næringsprisen 2018 
Send inn begrunnet forslag til 
hvem du mener bør være årets 
prisvinner 

til post@siljan.kommune.no, 
ev.  PB 16 3749 Siljan.  
Innen 8. nov. 2018 

Hvem kan motta denne prisen?  

«Næringsprisen kan deles ut til 
personer, bedrifter eller virksom-
heter som har eller har hatt tilknyt-
ning til næringslivet i Siljan, som 
anerkjennelse for godt  
næringsutviklingsarbeid i løpet av 
året eller over et lengre tidsrom. 
Mottakere av prisen må oppfylle 
følgende kriterier: 

 skapt/sikret arbeidsplasser i  
Siljan og/eller for kommunens 
innbyggere 

 skapt en positiv utvikling innen 
en virksomhet eller næring 

 satt Siljan på kartet i næringssam-
menheng.» 

Prisen deles ut på næringskvelden 
15. nov. kl. 18:30 på Siljanhjort! 
  

Kulturskolens elevkonsert -
med ti-topper kåring! 
Onsdag 12. desember kl. 18:00 har 
kulturskolen sin årlige elevkonsert på 
midtrommet på Midtbygda skole. 

Denne kvelden blir det også utdeling 
av premier til de heldige vinnerne 
blant de som har levert ti-topperkort i 
år. 

Det blir enkel servering! Velkommen 

Speideren i Siljan søker  
flere «gamle speidere» som 
ledere! 
 

Speideren i Siljan er i vekst, og vi 
er nå rundt 70 aktive speidere og 
ledere.  Men så mange aktive spei-
dere krever også flere ledere.  Har 
du gode minner fra din tid i spei-
deren, og har lyst til å oppleve 
speiderlivet pånytt som leder ?  El-
ler er du foresatt til en av speider-
ne som er aktiv nå, eller har barn 
som vil begynne i speideren frem-
over, og du kunne tenke deg å bi-
dra som leder ? 
 

Si fra til oss – vi vil gjerne ha deg 
som er en trygg og god voksen 
med på laget som leder. Fordel om 
du er litt glad i friluftsliv og akti-
vitet, men god på vaffelsteking er 
også bra.  Speideren har også gode 
muligheter for kursing av ledere, 
for de som ønsker det. 

 

Kontakt Trond Gurholt (907 
27 646), eller gå inn på 
www.siljanmsk.no eller facebook: 
Siljanmsk.» 

 



Hva skjer i Siljan? 
 

 

Siljan Historielag 

30. nov. kl. 19:00 - Julebord i Båthuset! Påmelding til tlf.:95805169 innen 1.11.18 

 

Siljan Røde Kors 
06.nov og 04. des. kl. 17:30-20:30 - Sy/strikkekurs på SFO  
12.nov og 10. des. kl. 18:00-20:00 - Språk-kafè på Røde Kors-huset 
15.nov. kl. 11:00-14:00 - Åpent hus på Røde Kors-huset 
 

Fredagskafeen 
30.nov. kl.11:00 - Kulturskolen underholder!! Hjertelig velkommen! 

Siljan pensjonistforening 
01.nov. kl. 17:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Underholdning ved Klara og 
Thorbjørn. Servering og loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. Påmelding til julebord. 
Alle velkommen!! 

Sanitetsforeningen 
13.nov. kl. 18:30 - Høstfest «med nogo attåt» i kantina på sykehjemmet. På-
melding pga. mat. Ta med en venn og meld deg på. Jeanne og Gro forteller 
om turen «Norge på langs». 

Seniorgruppa i Siljan idrettslag og Siljan Historielag 
06.nov. kl. 12:00 - samling i Båthuset. Nye og gamle hjertelig velkommen! 
 

Biblioteket 

14.nov. kl. 18:00-20:00 - Pynt bordet til jul!  Sammen med Siljan bygdekvinnelag 
inviterer biblioteket til inspirasjon til julebordpynting med Trine fra Bentes blomster. 
Hun inspirerer og bygdekvinnelaget selger kaffe og kaker og har loddsalg med Tri-
nes oppsatser som gevinster. Gratis inngang. OBS! i foajeen på u-skolen.  

22.nov. kl. 14:00-15:30 - Møt ordføreren! Èn gang i måneden kommer ordfører Kjell 
Abraham Sølverød til biblioteket for å slå av en prat med alle som ønsker det! 

08.des. kl. 13:00 - Teater med Molly og partner!!! 
Molly & Partner har ikke bil, men de har både syk-
kel og trillebår. Klokke klarer de seg uten. Molly & 
Partner lover at livet blir totalt forandret for de som 
hører musikken eller kom mer å ser showet. Gratis 
inngang. 

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