
Kommunenytt 
Nr. 1 - januar 2017 - 30. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

31. januar 2017 kl. 18:00 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til orientering: 

 Orientering om organisering av 
ungdomsarbeid 

 Orientering om arbeid i Grep 
Grenland AS 

Saker til behandling: 

 Søknad om fritak fra politiske 
verv 

 Reglement for delegering -  
alkoholloven 

 Budsjettjustering - Asfaltering 
og utskifting av HQL i gatelys-
armatur 

 Handlingsplan for idrett og  
fysisk aktivitet 2017-2019 

 

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

Kommunestyret 

Siljan Bygdesentral 
Forprosjekt for etablering av  
Siljan Bygdesentral er i gang.  

Vi har fått midler fra Fylkesman-
nen til å kjøre et forprosjekt der 
vi utreder mulighetene for  
etablering av en Siljan Bygde-
sentral.   

Dette vil kunne omfatte blant  
annet kartlegging av lokale  
eksisterende og potensielle  
produsenter, for mulig lokal  
omsetning av produkter fra både 
tradisjonell landbruksproduksjon 
og fra ulike typer bygdenæringer 
med og uten tilknytning til land-
bruksdrift.   

De som har aktuell drift eller har  
tanker om mulig oppstart av drift 
som kan være aktuell i forhold 
til dette bes ta kontakt med vår 
prosjektleder:  

Audun Østtveit, tlf.: 95188762, 
Audun.Osttveit@skien.kommune.no  

Treffes i 2.etg. på Siljansenteret 
man og tir fram til mai. 



Hei, og godt nytt år 
Da er vi i ferd med å dra oss 
imellom den mørkeste årstida 
nok en gang, for egen del ville 
jeg satt pris på skikkelig skifø-
re nå midt i Januar. 

Den høye aktiviteten i Siljan  
bygda fortsetter i 2017.  
I sentrum er fremdriften god 
på både sykehjemsutbygging, 
og på ny dagligvare.  

Sentrumsbygg 

2017 blir planleggingsåret, og 
2018 realiseringsåret for nytt 
sentrumsbygg. Det kan tyde på 
at 2017 blir et minst like spen-
nende år som det vi nettopp 
har gått ut av.  

Våre nye landsmenn 

Ordfører er særdeles imponert 
over arbeidsglede og engasje-
ment hos svært mange av våre 
nye landsmenn. Her er skred-
der, slaktere, mekaniker mfl 
engasjert rundt i bygda vår. 
Ordfører ser det som svært 
viktig at våre nye landsmenn 
bidrar til både folketallsvekst 
og etablering av nye arbeids-
plasser i Siljan inn i fremtiden. 
I 2017 skal det bygges seks 
nye boenheter til våre nye 
landsmenn i Siljan.  

  

Fire leiligheter skal bygges på 
bussgarasjetomta og en bolig 
med hybel skal bygges på  
Bakkaneriset. 

Boligtomter 

Jeg er svært godt fornøyd med 
salg av seks boligtomter på 
kort tid. To tomter på  
Lyngveien og fire tomter på 
Blåbærveien, tendenser så 
langt er at etablerte flytter på 
seg i Siljan, det igjen gir bruk-
te hus til en grei pris for ny-
etablerere de brukte husene ser 
ut til og selges svært raskt i 
bygda vår. 

Viktig infrastruktur 

Det er svært hyggelig å obser-
vere hvor stor bruk det er av de 
nye gang og sykkelveiene i 
Holtesletta Solvika området. 
Vi kan regne med enda flere 
årer for rekreasjon gang / syk-
kel i Siljan i årene fremover. 

Med ønske om et aktivt nytt år. 

 

Kjell A. 
Sølverød 

Ordfører 



Nyankomne flyktninger 
til Siljan kommune 
 

Den syriske familien Hmeidi ble 
bosatt i Siljan kommune i desem-
ber 2016. Familien flyktet fra 
hjemlandet på grunn av krigen og 
har krysset Middelhavet for å 
komme seg i trygghet. De har 
bodd på et asylmottak i Arendal i 
ett år før de flyttet til Siljan. 
 
Familien består av Betol, Ghassan 
og deres 3 barn. Abdulrazak (8 år) 

og Heifae (7 år) som går på Midt-
bygda skole. Mahmoud (4 år) ser 
fram til å begynne i Loppedåpan 
barnehage. Familien sier at de  
trives veldig godt i Siljan. 
 
De ønskes hjertelig velkommen til 
Siljan kommune! 

Valg 2017 
 
Valgdagen for Stortingsvalget 
2017 er  mandag 11. september.  

I siljan er det en endring i an-
tall stemmekretser.   

Det ble vedtatt i Kommunesty-
remøte 13.12.16 at Siljan kom-
mune har fra 01.01.2017 èn 
stemmekrets – Midtbygda 
krets. 

 

Ti-topper-vinnere 2016 
 
10-årsvinner ble Thorbjørn  
Gurholt som vant gavekort til  
kr. 5.000,-! 
Gavekort på hhv 1.000,-, 2.000,- 
og 3.000,- gikk til Torgunn Lund 
Myrvang, Erling Kvisla og Roger 
Plassen. 
                   Gratulerer! 

Tilskudd 
Frist for å søke arrangementstil-
skudd og organisasjonstilskudd i 
Siljan er 15. april 2017. Søknade-
ne blir behandlet politisk i utvalg 
for Samfunn i slutten av mai. 

Søknad om kulturformål skjer 
elektronisk fra 
www.siljan.kommune.no  



Interessert i å starte 
med birøkt i Siljan?  
Siljan Birøkterlag vurderer å 
gjenta suksessen fra 2015, og 
arrangere nytt nybegynnerkurs i 
birøkt.   
Interesserte bes kontakte:  

Bjørn Egeberg, 934 37 395, 
bjorn.egeberg@gmail.com  

Avhengig av mottatte tilbake-
meldinger vil det bli arrangert 
kurs bestående av en teoridel på 
tre kurskvelder og en praksisdel 
som følger hele driftssesongen 
2017.   

Nye Kulturskoletilbud 
Siljan kulturskole tilbyr nå tre 
nye undervisningstilbud: 

- Saksofon 
- Fløyte for nybegynnere  
- Klarinett for nybegynnere 

Ellers kan du velge mellom disse 
tilbudene på kulturskolen: 

Akustisk gitar, Band for videre-
kommende, Bassgitar, El.gitar, 
El.gitar Rock/Metal, Keyboard, 
Piano, SFO Kor og Trommer. 

Søk om plass på kulturskolen  
innen 1. februar på 
www.siljan.kommune.no! 

Ta gjerne kontakt med kultur-
skolen for mer informasjon på 
tlf. 957 61 284 eller e-post 
kulturskolen@siljan.kommune.no 

TAKK  

Bofellesskapet vil takke  
Siljan Sanitetsforening for  
gaven vi fikk til jul.  

Gaven ble satt stor pris på av 
beboere og ansatte i Bofelles-
skapet og Saga 15. 

TAKK  
Siljan sanitetsforening takker 
for Kulturprisen 2016.  

Takk til alle dere som 
tar lodd og støtter oss 
i arbeidet vårt! 

Barnehageplass 
1. mars er frist for å søke om 
plass i Loppedåpan eller  
Opdalen barnehage. 

Samme frist for SFO-plass (må 
sende egen søknad)! 

Mer informasjon om tilbudene 
på kommunens hjemmeside. 
 

Søknad sendes elektronisk fra 
www.siljan.kommune.no  



Brukerundersøkelse     

Siljan kommune er opptatt av å 
skape best mulig tilbud til  
brukere av våre tjenester.  

Det er viktig for oss at du opp-
lever kvalitet på tjenestene du 
mottar.  

Avdeling helse vil foreta en  
brukerundersøkelse innenfor 
områdene:  

 Hjemmesykepleie/praktisk  
bistand 

 Sykehjemmet  

 Fysioterapitjenesten 

Vi benytter en undersøkelse som 
er utarbeidet av KS 
(kommunesektorens organisa-
sjon) og som finnes på 
www.bedre.kommune.no.  

Målet med undersøkelsen er å få 
en tilbakemelding fra brukerne 
om hvordan de opplever tjenes-
ten våre. Dette for at vi skal 
kunne forbedre oss.   

Undersøkelsen vil foregå fra  
februar til april 2017.  Brukere 
som mottar disse tjenestene vil 
bli kontaktet av representanter 
fra avdelingen og hvis ønskelig 
får de bistand til å fylle ut  
skjema.  

Alle svarene blir behandlet  
anonymt.  

 

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 

 



Kino 
Velkommen til kinoettermiddag  
tirsdag 28. februar kl. 16:00  -
18:00 i kafeteriaen på Siljan  
sykehjem. 

Ingen inngangspenger.  
Kaffe med noe å spise kr. 20. 

 Arr: Avd. Helse v/  Kari og Keth 

 

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 el-
ler 35940836. 

Velforeningen 
deltar i grasro-
tandels-ordningen. 

Politiske møter  
våren 2017 

Formannskapet  14. mars 
Kommunestyret 28. mars 

Formannskapet  25. april 
Kommunestyret 05. mai 

Formannskapet  06. juni 
Kommunestyret 20. juni 

Filmkveld  
på biblioteket 
Tirsdag 24. januar kl. 17:30 og 
Tirsdag 21. februar kl. 17:30  

er det filmkveld for barn på  
biblioteket. 

Hjertelig velkommen til  

 

  Kulturfestival    
for ungdom! 

Meld deg på den lokale mønstringen 
på www.ukm.no/Telemark/Siljan.no  

 



Hva skjer i Siljan? 

 
Siljan Røde Kors 
28. feb. kl. 18:30 – årsmøte på Midtbygda skole SFO. 
Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, bes 
sendt til siljanrk@gmail.com innen 20.februar. 
Det blir kaffe og kaker og litt underholdning. 
Alle medlemmer er hjertelig velkommen. 
 
Siljan Jeger– og fiskeforening 
Hver torsdag - skyting fra klokken 18:00-21:00 
15. 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 3.2.2017.  
Kontaktinfo: Jostein Kløverød; tlf.: 97737472, epost: post@siljanjff.no  
. 
 
Siljan IL skigruppe 
Siljan sprinten i lysløypa på Tudalskulten starter ved garasjen på 
skistadion.  
19.jan. kl. 18:00 - Fristil 
02.feb. kl. 18:00 - Klassisk 
11.feb. kl. 11:00 - Fristil 
Det blir vaffel salg og saft og kaffe.  

25. jan.kl. 18:00 - Grenland cup, langrenn for hele skikretsen på skistadion. 

 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
07. feb. kl. 12:00 - Møtes i Båthuset - Tor Bjørvik i dag. 
07. mar kl.12:00 - Møtes i Hallen 
04. apr. kl. 12:00 - Møtes i Båthuset 
02. mai kl. 12:00 - Møtes i Hallen 
06. juni kl. 15:00 - Grilling ved Båthuset 
Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt - tlf. 416 25 711 

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 2017  "På Krøss og Tværs" 

04. feb. kl 18.00: PREMIERE! Brothers spiller til dans etter revyen 
09. feb. kl 19.00: Hyggekveld 
10. feb. kl 19.00: Revy. SnippSnapp spiller til dans etter revyen 
11. feb. kl 14.30: Matinè 
11. feb. kl 18.00: Revy. SnippSnapp spiller til 
dans etter revyen 

Kiosksalg ved alle forestillingene. Billettsalg fra 
Samfunnsalen på Siljan Ungdomsskole torsdag 
19. januar kl 18:00! 

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 
05. feb. kl.11:00 - «Kom deg ut dagen» i lysløypa i enden 
av Industriveien 
16. feb. kl. 19:00 - Årsmøte på Låven (J.Tudal). Medlem-
mer ønskes velkommen 
 
Barnas Turlag i Siljan 
09. feb. kl. 17:30 - Måneskinnstur med ski og aking 
på Viddaseter. Oppmøte på parkering. 
05.mars kl. 11:00 - Isfiske med Siljan JFF på Gorningen 
 
Fredagskafeen  
27.jan. kl. 10:30 - Sosialt samvær 
10.feb. kl. 10:30 - Sosialt samvær 
17.feb. kl. 10:30 - Sosialt samvær 
 
 

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


