
Kommunenytt 
Nr. 2 - mars 2017 - 30. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

28. mars 2017 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til orientering: 

 Kontrollrapport 2016 -  
skatteoppkreverfunksjonen for Siljan 

 Årsrapport 2016 for  
Renovasjon i Grenland IKS 

 Sluttrapport fra prosjektgruppen for 
Ungdomsprosjekt  

Saker til behandling: 

 Endring i barnehagevedtektene 

 Søknad om utvidet skytetid ved  
Almedalen skytebane 

 Budsjettjustering rammetilskudd 2017 

 Reglement for finans– og gjelds-
forvaltning 

 Sluttrapport fra forprosjekt om  
næringshage 

 Erverv av areal i Siljan sentrum 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 

 Egenandelsbetaling for kommunal  
fysioterapi 

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

Kommunestyret 

Visste du at….: 
 Første buss om morgenen fra Siljan 

til Skien går kl.05.52 fra Snurråsen,  

 at bussen da går til byen hvert 
40.min. til kl. 09:22, 

 og at det tar bare 18 min. til byen fra 
Holtesletta? 

 at et periodekort (30 dager) koster kr. 
300,- for ung voksen/student/honnør, 
og kr. 400,-  for voksen? 

Mer info og rutetider se: 
 

Flexiruter  
Flexiruter er et transporttilbud til alle, 
– særlig tilrettelagt for deg med lettere 
funksjonshemninger eller alders-
relaterte lidelser.  
 

Reiser til Siljansenteret hver fredag 
med avgang fra Svartangen kl. 09.00,  
Grorud kl. 09:00, og Solvika kl. 10:00. 
Retur etter avtale. 

Pris: egenandel på kr. 35,- 

Alle bestillinger ang Flexiruter   
bestilles hos Siljan Taxi på  
tlf.nr.: 941 90 003 



Hei igjen 
Så er nok en vinter på hell, dagene 
begynner virkelig å strekke seg.  

I Siljan har vinteren vært så snill at 
gravemaskinene har vært i full sving 
hele vinteren. I sentrum sprenges, 
graves, og bygges det. Sykehjemmet 
skal ferdigstilles i april, og på banne-
ret til Rema 1000 står det åpning i  
Juni måned. På Blåbærvegen 
(Heiveien) graves det boligtomter og 
bygges nye boliger i et godt tempo. 
Nå gjelder det å holde den gode dri-
ven oppe, slik at vi kan få en varig og 
god vekst i folketall. For 2016 er  
folketallet i god vekst for Siljan, vi 
oppnådde den beste blant grenlands-
kommunene med 0,9%, det utgjorde 
22 personer.  

Mobil og bredbåndsatsing i kretsene. 
Det er store utfordringer på mobil og 
bredbånddekningen i deler av bygda 
vår. Sør Siljan og Opdalen vel har 
mobilisert godt, og brebånd.no har 
avlagt bygda vår flere besøk, det 
samme har Telenor så dialogen er 
god. Det vi nå ser for oss er tre mas-
tepunkter, to i Sørbygda, og en i Op-
dalen. Alle tre punktene er i grei av-
stand til strøm. Det er et stykke igjen 
bla på finansiering, men viktig at vi 
lykkes med denne satsingen. Jeg tror 
rett og slett at det har avgjørende be-
tydning for at det skal være en god 
bosetting i hele bygda vår fremover. 
Er det noen av dere som har samme 
utfordringer, og ikke skrevet dere på 
noen liste så ring gjerne 
ordfører. 

Snakkas! 
Kjell A. Sølverød 
Ordfører 

Næringskveld i Siljan  
6. april 2017 kl. 19:00-22:00  
i båthuset ved Gorningen 
 

Program for kvelden: 

- Velkommen v/ordfører 
- Presentasjon av Terje Kristoffersen 
daglig leder i Fritzøe skoger 
- Siljan Hjort, nytt viltslakteri! Kjell 
A. Sølverød presenterer konseptet i 
Morten Nystad sitt fravær. 
- Nytilflyttet bedrift i Siljan - 
Popjazzonline.com AS - presentert av 
daglig leder Gjermund Sivertsen. 
- Servering og benstrekk 
- Sluttrapport om forprosjekt 
«møteplassen», ved Didrik Bakken  
Riiser 
- «Næringsnytt i Siljan kommune» - 
nyhetsbrev på e-post som gis ut hvert 
kvartal. Orientering fra Ståle Tveit, 
Vekst i Grenland IKS. 
- Oppsummering, spørsmål og  
diskusjon. 

 
Hjertelig velkommen 

Sandbrekkene 
Det blir ikke anledning til å tømme  
hageavfall på Sandbrekkene til våren.  

Det  jobbes for tiden med å finne et  
alternativ her i Siljan.  

Mer informasjon om dette i neste  
Kommunenytt. 



Frist for å søke tilskudd til kultur-
formål i Siljan er 15. april 2017.  

Søknadene blir behandlet politisk i 
utvalg for Samfunn i slutten av april. 

Søknader om Arrangementstilskudd/
underskuddsgaranti behandles  
fortløpende. 

Søknad skjer på 
www.siljan.kommune.no 

Bryllup og bryllupsskikker 
i hjemlandet mitt 
Bryllupsskikker i Filippinene er en stor 
fest. Vanligvis inviterer vi mange ven-
ner, særlig familien og slektninger.  
Inviterte gjester er mellom 50 og 100 
mennesker. Bryllupet er vanligvis i  
kirken. Det er en lang seremoni som 
varer i cirka en og halv time. Progre-
sjonen er i denne rekkefølgen: 

Brudgommen sammen med foreldrene 
sine, to forlovere, fire brudepiker med 
fire brudgom menn, og av og til er det 
flere par. Det er også fire eller flere 
blomsterpiker, tre gutter som er bærer 
av en ring, bibelen, og en mynt. De  
bærer hver for seg. Det er gudmødre 
og gudfedre tilstede (vi kaller dem 
“ninang og ninong”). Det er et eldre 
ektepar som er gode venner med fami-

lien og som kan gi råd til det nye ekte-
paret bortsett fra foreldrene deres. Et-
ter  
vielsen starter messen, seremonien.  
Etter messen, før det nye ekteparet går 
ut, kaster blomsterpikene masse 
blomster eller ris på gangen. Det betyr 
et godt liv og overflod av alt. Så går 
alle hjem eller til restauranten for fei-
ring. Mye nydelig mat serveres og fa-
voritt maten over alt er “lechon” eller 
stekt gris.  

De har bryllups program med sanger, 
skjæring av kake og det skåles for bru-
den og brudgommen. Noen holder tale 
også.  

Etterpå danser det nye ekteparet og 
gjestene fester penger på klærne deres. 
Etterpå åpner de gaver og alle tar mas-
se bilder og har det gøy. 

Skrevet av Grace Deloys 

Voksenopplæringen — Håp og solidaritet 

Filmkveld for barn 
28. mars kl. 17:30 

25. april kl. 17:30 

Velkommen 

Saks, klarinett og fløyte! 
Det er fortsatt noen få ledige plasser 
på Kulturskolen har nå startet nye  
undervisningstilbud på saksofon,  
klarinett og fløyte.  

Det kan søkes via Siljan kommunes 
hjemmeside. 

Kulturskolens tilbud er i utgangs-
punktet for barn og unge i skolealder, 
men voksne kan også søke om plass. 
Ta kontakt med kulturskolen for mer 
informasjon og veiledning.  



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 21.mars-2.mai 2017 

UKIS 
24. mars. kl. 19:30-23:00 - Klubb på menighetshuset  
07.-08 april - LAN på menighetshuset 
28. april kl. 19:30-23:00 - Klubbkveld på menighetshuset 

Barnas Turlag 
27. april kl. 18:00 - Kveldsmattur til Sponsletta. Ta med mat 
og drikke og ta kveldsmaten ute rundt bålet. 

Siljan bygdekvinnelag 
29.mars. kl. 17:30-21:30 - Flatbrødbaking på SFO Midtbygda. Forkle og kjevle 
26.april kl. 19:00 - Yoga. Ta på fleksibelt tøy 

Siljan Pensjonistforening 
06.april  kl. 17:00 - møte i kantina på sykehjemmet. Underholdning ved Sigfred  
Steinhaug. Servering og loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. 

Menighetshuset i Høisetbakkane 
04.april. kl. 16:30 - Middag. Påm. til mgh-kontoret, tlf. 35941174 innen mandagen. 
05.april kl. 11:00 - Formiddagstreff 
23.mars og 27.april kl. 19:00 - Samtalekveld om tro og tvil. 

Fredagskafeen - i kafeen på Siljan sykehjem, åpner kl. 10:30 hver gang. 
24.mars kl. 11:00 - «Det våres» ved Ruth Napastå, Solvår og Egil Eide. 
31.mars kl. 10:30 - Monas Klær og Import, i hele kafeens åpningstid. 
28.april kl. 10:30 - Seniorshop, i hele kafeens åpningstid.  

Seniorgruppa i Siljan IL og Siljan historielag 
04. april kl. 12:00 - Møte i båthuset. Besøk av Tor Bjørvik som forteller videre 
om Siljan. Kaffe og kaker. Velkommen! 

Kvinnekafè - Siljan Røde Kors 
27.mars kl. 18:30 - Stedet denne gang er Gamle Lensmann, 
på Siljansenteret. Kr. 25,- for kaffe og kaker. Ta med hånd-
arbeid,og bidra gjerne med fortelling fra ditt hjemland. Det 
blir også planlegging av program for Kvinnekafeen videre 
framover. Velkommen! 

Bli aktiv frivillig! Det er stort behov for nye besøksvenner, både med og uten hund! 

Bli flyktningeguid! Flere trenger «ei hand å holde i» når de skal starte en ny tilværelse 
i et land hvor alt er ukjent og fremmed. 

Det blir arrangert gratis kurskvelder for frivillige og flyktningeguider i regi av  
Telemark Røde Kors. 

Hvis du ønsker å bli besøksvenn eller flyktningeguid, ta kontakt med Sidsel, tlf.: 
98626620 eller Unni tlf.: 91382699 
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