
Kommunenytt 
Nr. 2 - mars 2019 - 32. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

26. mars 2019 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til orientering: 

 Årsrapporter 2018 fra Kemneren i 
Grenland 

 Kontrollrapport 2018 vedrørende 
skatteoppkreveren for  
Siljan kommune 

 Årsrapport 2018 fra Renovasjon i 
Grenland 

Saker til behandling: 

 Søknad om konsesjon ved  
omdanning av Fritzøe Skoger fra 
enkeltpersonforetak til  
aksjeselskap 

 Plan for trafikksikkerhet 2018-22 

 Årsmelding fra kontrollutvalget 
2018 

 Eierskapskontrollrapport -  
Eierskap i Siljan kommune  

 Forvaltningsrevisjon -  
Bypakke Grenland 

Møtet er åpent for publikum. 

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

Kommunestyret 

Kommunens åpningstider i 
påsken 
Sentralbord og servicekontor: 

Åpent mandag 15. og tirsdag 16. april 
fra kl. 09:00-14:00.  

Stengt onsdag 17. april, men det er folk 
på jobb, så hvis du har behov for å 
snakke med noen på kommunehuset, 
gjør avtale på forhånd! 

Legekontoret: 

Åpent mandag 15. og tirsdag 16. april, 
Åpent til kl. 12:00 på onsdag 17. april. 

Ved øyeblikkelig hjelp, ring legevakten 
på tlf.: 116 117 

Helsestasjon: 

Stengt mandag 15. april  
Åpent tirsdag 16. april 
Stengt fra kl. 12:00 17. april 

Barnevern: 

Åpent mandag 15. og tirsdag 16. april 
Onsdag 17. april, stengt kontor, men 
åpent for telefoner frem til kl. 12:00. 

PPT: 
Stengt påskeuken, med unntak av alle-
rede inngåtte avtaler. 

 
Telefon sentralbord: 35 94 25 00 
Vakttelefon teknisk: 35 59 34 00 



Hei igjen 
Ordfører synes det er så godt å bo i et 
land med disse 4 årstidene, det er  
liksom noe å se frem til hele tiden. Nå 
er det lyset som er tilbake, og våren 
som uansett ikke er så langt unna. 

 

Rullering av Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Kommunestyret ønsker at vi skal være 
en kommune som inkluderer våre  
innbyggere i enda større grad. 

Forslag til visjon: Trygg-Levende-
Inkluderende kommune 

Som dere alle sikkert er kjent med, så 
gikk politikerne i Siljan ut med  
invitasjon til innspills møter 6. og 12.  
februar. Deltakerne ble fordelt på to 
grupper, og møtet hadde en varighet 
på ca. 3 timer inklusiv et godt måltid 
lapskaus. Stemningen var god og 
kreativ, og totalt deltok 42 personer. 
Dette er noen av innspilla som kom 
fram:  

 Hvordan tiltrekke oss nye  
innbyggere  

 FV 32 -  hastighet, sikkerhet, støy, 
kryssing 

 Organisering av frivillighet   

 Møteplassen i sentrum  

 Driftstilskott til velforeningene 

 

Den 6. mars takket ordfører ja til dia-
logmøte i Lyngveien vel. Igjen en 
hyggelig kveld med mange innspill. 
Det som hadde stor oppmerksomhet i 
dette møte, var ny FV 32 utenom  
Holtesletta.  

Naturlig nok så vil en del av våre nye 
innbyggere på disse boligområdene, 
ikke være kjent med disse veiplanene 
som har ligget der i 40 år.  

Ordfører har tro på en god fremdrift 
på ny FV 32 utenom Holtesletta nå.  

Det gir muligheter, men også et stort 
informasjonsbehov. Her har både  
politisk og administrativ ledelse et 
stort ansvar for å gi den informa-
sjonen som innbyggerne til enhver tid 
forventer.  

Ta kontakt med ordfører ved behov. 

Vi snakkas 

Kjell A Sølverød 
Ordfører 

Politiske møter  
våren 2019 

Formannskapet  22. januar 
Kommunestyret   5. februar 
Formannskapet  12. mars 
Kommunestyret  26. mars 
Formannskapet  25. april 
Kommunestyret   7. mai 
Formannskapet   4. juni 
Kommunestyret  18. juni 



Tilskudd 
Frist for å søke kommunen om  
arrangementstilskudd og tilskudd til 
kulturformål er  

15. april 2019.  

Søknaden blir behandlet politisk i  
utvalg for samfunn i slutten av mai.  

Søknad om tilskudd til kulturformål 
og arrangementstilskudd skjer  
elektronisk fra kommunens  
hjemmeside siljan.kommune.no 

Kommunestyre- og  
fylkestingsvalget 2019 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2019 avholdes over èn dag – mandag 
9. september. 

Det er kun et stemmested, Kommune-
huset, Sentrumsveien 105. 

 

Ny fylkeskommune 

Ved kommunestyre- og fylkestings-
valget 2019 skal det velges represen-
tanter til alle fylkesting og kommune-
styrer i Norge.  

For oss betyr det at vi får ny fylkes-
kommune fra 1. januar 2020, Vestfold 
og Telemark fylkeskommune.  

Valget i 2019 skal gjennomføres som 
om grenseendringene allerede er 
gjennomført. Det betyr av alle inn-
byggere i Telemark og Vestfold skal 
velge sine representanter til fylkes-
tinget i Vestfold og Telemark fylkes-
kommune, og det blir samme partilis-
ter/stemmesedler i alle valglokalene i 
de to fylkene.  

Mer informasjon om valget kommer 
her i Kommunenytt, og på: 

 siljan.kommune.no 

 valg.no 

Lån El-sykkel på  
biblioteket! 
 

I samarbeid med Bypakke Grenland 
kan du fra 4. april låne el-sykkel på 
biblioteket. Lånetiden er fra torsdag 
til tirsdag, året rundt.  

Kick off 4. april 

Vi starter det hele med arrangement 
hvor det blir sykkelløype for barn, 
vårsjekk på sykkelen din og mulighet 
for å prøve vår nye el-sykkel.  

Du finner oss på p-plassen utenfor 
Rema 1000. (et lite snøværforbe-
hold).  



Hva skjer i Siljan? 
Fredagskafe  
29. mars kl. 11:00 

Velkommen til fredagskafe sammen med elever fra Siljan u. skole som vil vi-
se oss smakebiter fra sin fantastiske Mot-forestilling. Salg av en matbit, vafler 
og kaffe. Sosialt samvær som alltid. Håper du kommer!! 

12. april kl. 11:00 

«Livets dans». En kabaret om Inger Hagerup av Kristi Kinsarvik. Kinsarvik 
har satt melodi til 14 dikt av Inger Hagerup som flettes inn i en forestilling om 
dikterens liv. «Livets dans» er en forestilling for voksne, selv om mye av den 
handler om dikterens barndom. Som vanlig blir det salg av en matbit, vafler 
og kaffe, og sosialt samvær. Håper du kommer!! 

(«Livets dans» spilles gratis på fredagskafeen, mens den i 4. april kan man se 
den samme forestillingen i Skien til kr. 250.) 

26. april kl. 11:00 

Velkommen til fredagskafe sammen med Seniorshop med Susan Heimdal. 
Salg av en matbit, vafler og kaffe. 
Sosialt samvær som alltid. Håper du kommer!! 

Et land  
jeg ønsker å reise til 

På voksenopplæringa fikk vi i opp-
gave å skrive om et land vi ønsket å 
reise til. Jeg valgte Kroatia. Det er et 
land i Europa som grenser mot Adria-
terhavet i sørvest, Slovenia i nordvest, 
Ungarn i nord samt Serbia, Bosnia-
Hercegovina og Montenegro i øst.  

Hovedstaden heter Zagreb, og språket 
heter kroatisk.  

Det bor cirka 4,4 millioner mennesker 
der. Jeg drømmer om at jeg kan reise 
til Kroatia om sommeren i fremtiden. 
Da vil jeg gjerne være i en by, der jeg 
kan spise forskjellig mat, og gå rundt i 
alle butikker og museum og se på 
gamle kirker. Det er mange vakre, 
gamle byer i Kroatia. Den mest kjente 
er Dubrovnik. Kroatia har også mange 
fine strender, og vannet i havet er klart 
og rent.  

Elev fra voksenopplæringa, Agnes 



 

Hva skjer i Siljan? 
Biblioteket 
25. mars kl 19:00 Telemark quiz- Siljanmesterskap  

40 spørsmål. 5 på hvert lag. Hvem vinner tittelen? Velg dine venner med omhu 
og meld på ditt lag innen 20. mars. Eller ta sjansen: møt opp og skjebnen  
bestemmer ditt lag.... Fine premier i tillegg til heder og ære!! 

Forfatterne Per Otto Romøren og Thomas Flaaten Fredriksen vil lede mester-
skapet. 
 

28. mars kl 14:00-15:30 Ordførerbesøk 

Her kan du få møte kommunenes ordfører Kjell Abraham Sølverød for en ufor-
mell og trivelig prat. Ingen spørsmål er for store eller for små, og kaffe kan du 
også få.  
 

1. april kl 16:30 Filmklubb for barn 

Vi snurrer i gang film for barn rett under eller i tidlig skolealder. Ta med gjerne 
kveldsmaten. Kaffe og te til voksne. Film annonseres på vår hjemmeside og 
Facebookside uken før. 

 

25. april kl 17:00- 18:00 Ordførerbesøk 

Her kan du få møte kommunenes ordfører Kjell Abraham Sølverød for en ufor-
mell og trivelig prat. Ingen spørsmål er for store eller for små, og kaffe kan du 
også få. OBS! NY TID!! KL 17:00-18:00 



Hva skjer i Siljan? 
 

 
UKIS - ungdomsklubb 
22.mars kl. 19:30-23:00 - Klubbkveld i klubblokale 
05.april kl. 20:00-10:00 - Sosialnatt/LAN. FIFA-konkurranse, bilspill,  
kveldsmat og frokost. Innmelding via UKIS sin facebookside. 
26. april kl. 19:30-23:00 - Klubbkveld med quiz i klubblokale 

 
Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Siljan Historielag 
02.apr. kl. 12:00 - Seniormøte i Båthuset. Vi får besøk av Tor bjørvik som forteller 
om fløtingen fra Mykle til Gorningen.  
Kaffe og kaker! Nye og gamle hjertelig velkommen!  
 

Siljan Røde Kors 
02. april. kl. 17:30-20:30 - Sy/strikkekurs på SFO Midtbygda 
08. april kl. 18:00-20:00 - Språk-kafè på Røde Kors-huset  
18. april. kl. 11:00-15:00 - Åpent hus på Røde Kors-huset 
Velkommen 
 

 

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

Siljan Bygdekvinnelag og kommunen 
Inviterer til påskeaktiviteter 13.april - mer informasjon dukker opp «over alt» et-
ter hvert :-). 

 

Siljanrevyen 2019 takker 
Årets Siljanrevy er over, og i den forbindelse vil vi i gruppa få takke alle som har 
støtta oss. Først og fremst publikum, uten dere hadde det ikke vært noe vits i å lage 
revy. Men vi vil også takke sponsorer, og annonsører i flygeblad og program. 

Tusen takk, alle sammen! 

KOMMUNENYTT - Informasjonsavis for Siljan Kommune - www.siljan.kommune.no  Redaktør: Ingrid M. Eikland 



Hva skjer i Siljan? 
 

Siljan Pensjonistforening inviterer til teater: 
 

Spaden må gå jamnt! 

Rui‐jentene som mø e Kongen 

Historien om de to små søstrene Ingerine og Gurine Shevenius, fra 

den lille plassen Rui på Dalen, som fikk besøke Kongen, var kjent og 

kjær i sin sam d, og fremdeles vekker den gjenklang hos mange. 

Fores llingen gir publikum et nært, varmt og ekte møte fylt med hu-
mor og e ertanke. 
 
Skuespillere:  
Inger Merethe Johnsen og Hæge Manheim  

 

28. mars 2019 kl. 19:00  

i Samfunnssalen på Kommunehuset. Bill: kr. 100,‐   

 



 

Hva skjer i Siljan? 
 
 
Siljan kirke 
 
28.april kl. 18:00  i Siljan kirke og  
26. mai i Grorud kapell kl. 18:00 - Forestil-
lingen «Å leve er en kunst» med Jeanne Bøe 

Kort gudstjeneste etter forestillingene. 

 

Fasteaksjonen 9. april 
Konfirmantene kommer med bøssene og 
samler inn penger til klimaaksjon for Soma-
lia, Kirkens Nødhjelp.  

Ta godt imot ungdommene, - og takk for alle 
bidrag. Vipps: 2426 

Påsken 

Palmesøndag kl. 11:00 - Odd Bjørneby, Tone Vestgarden fløyte, Marie Haa-
heim saksofon 
Skjærtorsdag kl. 18:00 - Gudstjeneste, Dennis Larsen. Sang Leif Ekornrød 
Langfredag kl. 11:00 - Dennis Larsen. Terje Tjervåg på orgel 
1. påskedag kl. 11:00 - Dennis Larsen. Inger Jannie Ihndal på trombone 
2. påskedag i Grorud kapell kl. 11:00 - Dennis Larsen. Daniel Waka sang og  
tromme 

Kirkegårdsdugnad torsdag 25. april kl. 18:00 

Menighetshuset 

20. mars, 10. april, 15. mai kl. 16:30-18:00 - Middag . Påm. tirsdagen før 
3. april, 8. mai kl. 11:00-13:00 - Formiddagsmat 
27. mars, 24. april, 29. mai kl. 19:00-21:00 - Samtalekveld 


