
Kommunenytt 
Nr. 3 - mai 2017 - 30. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

09. mai 2017 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til behandling: 

 Opphevelse av dagens Reglement for 
anskaffelse i Grenlandskommunene 

 Opprette bredbåndsråd med mandat 
og oppgaver 

 Regnskap 2016 
 Årsmelding 2016 
 Tertialrapport 1.tertial 2017 
 Reglement for godtgjøring til  

folkevalgte 
 Opprettelse av næringsfond 

 Salg av aksjer i Rekom AS 
 Samarbeidsavtale mellom Siljan kom-

mune og Telemark fylkeskommune 
 

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

Kommunestyret 

Klar, ferdig - GÅ!  
Hele Siljan i farta 

Velkommen til Øverbøstua  
tirsdag 2. mai kl. 19.00! 

 Informasjon om kulturminnesøk 
ved Siljan historielag 

 Informasjonsbord ved Siljan  
Turlag 

 Innføring i geocaching ved  
Else Marie Norheim 

 Presentasjon av årets 10-toppere 

 Salg av 10-toppermapper  

Kulturinnslag ved Sondre Stordalen 
og Erik Damberg. 

Gratis inngang - enkel bevertning  
Velkommen! 

Arrangører: 
 

 



Valg 2017 
Stortings- og sametingssvalget 2017 
gjennomføres  mandag 11. september 
2017 på Kommunehuset. Fra i år er 
det kun her man kan stemme i Siljan 
kommune på valgdagen. 

Forhåndstemme-givningen på  
Servicekontoret starter 
torsdag 10. august 2017. 

Hei igjen dere 
Jeg må nok si jeg blir bare mer glad i 
den kjære bygda vår til mer tid jeg 
tilbringer rundt i bygda. Det har vært 
noen hus på salg i Siljan den siste  
tida, og skal si de blir solgt fort -  
kjøperne er svært ofte unge personer 
i etableringsfasen. Det tyder svært 
godt for fremtiden, samtidig bygges 
det nye hus i et stort tempo. På Hei-
veien er det fort fire til fem hus under 
oppføring samtidig. Slik må det være 
skal vi få folketallsvekst, og folke-
tallsvekst er det aller viktigste for  
Siljan bygda fremover. Det må til for 
at Siljan skal klare å opprettholde  
gode kommunale tjenester også i 
fremtiden. Den nye fløyen på syke-
hjemmet som snart skal innvies er et 
eksempel på at Siljan prioriterer gode 
kommunale tjenester. Det blir spen-
nende å følge den gode utviklinga i 
den kjære bygda vår fremover. Vi får 
bare gratulere hverandre med god 
driv i bygda. 

Riktig god 17. mai til dere 
alle. 

Kjell A. Sølverød 
ordfører 

Hageavfallsordning i  
Siljan våren 2017 
Frem til vi har etablert en permanent 
ordning for hageavfallsmottaket i  
Siljan vil vi våren 2017 ha følgende 
ordning for mottak av hageavfall.  

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. 

Pakking og mengdebegrensning – 
krav til abonnenten:  
- Gress/løv og lignende må samles i 
pappesker eller sekker. Eventuelle 
plastsekker blir sprettet ved tømming. 
- Kvist skal kuttes til 1,5 meters leng-
der og buntes sammen med tau. 
- Maks 25 kilo pr. enhet. 
- Maks 15 enheter pr. husstand. 

Avfallet må kunne håndteres av én 
person alene. 

Datoer for henting våren 2017:  

Mai: 4. og 11.  
Juni: 1. og 15. 

Hageavfallet plasseres ved veien  
innen kl. 08:30 på hentedagen.  

NB! Bestill henting via  
servicekontoret  

tlf.: 35 94 25 00 eller på  
epost: post@siljan.kommune.no  

innen dagen før henting! 



10-topper`n 2017 
Velkommen til årets  

10-topper i Siljan! 

10-topper`n i Siljan er nå 
et samarbeidsprosjekt 
mellom Siljan Turlag, Sil-
jan Historielag og Siljan kommune. 

Årtes topper er de samme som fjor-
årets, med unntak av Blåfjell som er 
byttet ut med Vestre Vealøs, og Østre 
Vealøs, som er byttet ut med Lønne-
dalskollen.  

Vi kan også berolige de som gikk 
Movannskollen tidlig i fjor, med at 
stien er lagt litt om siden da, og er 
betydelig bedre merket. 

10-topperkomiteen ønsker alle delta-
kerne flotte turopplevelser i kolle-
landskapet i Siljanmarka! 

Salg av kartmapper starter på kickoff 
kvelden 2. mai kl. 19:00, og fra 3. 
mai selges de også på Auto`n og på 
servicekontoret (kl. 08:00-15:30) 

Fredagskafeen trenger 
flere hjelpere! 
Driften av Fredagskafeen er basert på 
frivillighet. Mange frivillige har opp 
gjennom årene bidratt til at Fredags-
kafeen har blitt et populært møtested 
for Siljans innbyggere der man har 
kunnet få en matbit, en kopp kaffe, 
sosialt samvær og kulturelle  
opplevelser av mange slag.  

Mange av de frivillige hjelperne har 
holdt koken i flere år og det er natur-
lig at noen  ønsker avløsning etter 
hvert. Nå trenger vi flere frivillige til 
å hjelpe til på kafee!  

Arbeidet består i å smøre rundstyk-
ker, steke vafler, koke kaffe, serve-
ring og litt rydding. Har du noen  
fredagsformiddager i året du kan  
avse til denne trivelige jobben, vil vi 
gjerne høre fra deg! 

Fint om du tar kontakt med Merete 
Borgeraas tlf.: 91 79 52 09 eller  
Alfhild Hem tlf.: 48 11 33 70. 

Utbyggingen av 
Siljan sykehjem  
ferdigstilles i  
disse dager. 

Vi får nå ny flott 
skjermet avdeling 
for beboere med 
demens, lokaler 
til dagakiviteter 
og treningsrom. 

Før innflytting ønsker vi å invitere  
Siljans innbyggere til en åpen dag der 
alle interesserte kan komme og ta en 
titt på nybygget. 

Alle er velkommen  
torsdag 1. juni kl. 14 – 18.  

Inngang  i nybygget.   

Ansatte ved helseavdelingen vil være 
tilstede og vise rundt. 

Enkel bevertning. 

Åpen dag på Siljan sykehjem 1. juni 



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 2.mai-13.juni 2017 

UKIS 
12. mai kl. 19:30-23:00 - Klubb på menighetshuset  
26. mai kl. 18:00-23:00 - Aktivitetsdag på Trollmyra. Ta med kr.50,- til grillmat.  
09. juni kl. 18:00-23:00 - Avslutning ved Tjønna. Ta med kr. 50,- til grillmat  

Barnas Turlag 
21. mai. kl. 11.00 – Tur til Søntvedtåsen.  
10.-11. jun. kl. 12.00 – Kanocamp ved Sporevann. Overnatting i telt/lavvo og padling! 
Påmelding til Sissel Mogård, e-post: sissel.mogaard@gmail.com innen 5. juni. 

Siljan Turlag 
21. mai kl. 11:00 - tur til Søntvedtåsen. Turen er tilpasset alle aldersgrupper. 
18. juni kl. 10:00 - tur til Galten fra Vierød. Parkering ved Vierød 

Siljan bygdekvinnelag 
21.mai - Åpen gård på Tveitan gård med ulike aktiviteter og matlaging 
07.juni kl. 19:00 - Avslutning med brødbaking og suppe hos Hege Fjeld i Opdalen 

Siljan Pensjonistforening 
04.mai  kl. 17:00 - møte i kantina på sykehjemmet. Vi får besøk av Gisle Roksund. 
Servering og loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. Påmelding til tur. Alle Velkommen 

Menighetshuset i Høisetbakkane 
03.mai. kl. 11:00 - Formiddagstreff  
09.mai kl. 16:30 - Middag. Påmelding til mgh.kontoret innen 8. mai kl. 12.00. 
Siljan kirke 
31. mai kl. 19:30 - Kantor Terje Tjervågs avskjedskonsert. Gratis. Gave til Kirkens 
Nødhjelp. 
25. juni kl. 11:00 - Gudstjeneste. Kirkekaffe på menighetshuset etterpå hvor det blir 
anledning til å ta avskjed, ev. gi en hilsen til kantor Terje Tjervåg som blir pensjonist. 
Siljan menighet vil her i Kommunenytt også takke ham for musikken han har  
formidlet, gudstjenestesangen, kor og konserter han har ledet! 

Siljan historielag 
14. mai kl. 12:00 - Gruvetur til Heivann. Oppmøte ved veilomme ved fylkesveien  
sydvest for Heivann. Tur til kobbergruve nær vannet. Info ved Alf Olaf Larsen. 
05.juni kl. 11:00 - Tunvandring etter gudstjenesten kl. 11:00 og kaffe på kapellet.  

Siljan idrettslag 
1. juni kl. 17:00 - Idrettens dag i Siljan Idrettspark, avsluttes med A-lagskamp mot 
Skarphedin kl. 19:00. Aktiviteter for store og små, bl.a. oppvisning av Siljan MC 
Klubb. Åpen kiosk med salg av hamburgere og pølser Se mer www.siljanil.no og fb! 

Fredagskafeen - åpen fra kl. 10:30 
12. mai og 19. mai - Sosialt samvær 
26. mai kl. 11:00 - Konsert med Nicolae Bogdan. Så tar Fredagskafeen sommerferie 

Siljan JFF: 3.mai kl. 19:00 - Vårmøte i Klubbhuset i Almedalen. Enkel bevertning 

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


