
Kommunenytt 
Nr. 7 - oktober 2017 - 30. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

7. november 2017 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til behandling: 

 Valg av vara til eldrerådet for perio-
den  20.11.2017 - ut valgperioden  

 Overdragelser knyttet til eiendom-
men Rustadveien 339 

 Opsjon for næringstomt på Holte-
sletta 

 Salg av tilleggsareal til Solvika Cam-
ping 

 Tilstandsrapport for grunnskolen 
2016-2017 

 Selskapskontroll for Renovasjon i 
Grenland IKS 

 Ny selskapsavtale for Telemark kom-
munerevisjon IKS 

 Sluttrapport og partnerskapsavtale 
for prosjektet Etablererkontoret i Te-
lemark 

 

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

Kommunestyret 

Takk til alle bøssebærere 
og givere  
for flott innsats under 
årets innsamlings-
aksjon.  

I Siljan ble det totalt 
innsamlet kr. 104.350,-! 

 

Julegrantenning og 
julemarked 

3. desember tennes  
julegrana på Siljan torg! 

Lions inviter fra kl. 16:00. 

I tillegg til tenning 
av grana, fakkeltog 
og nissebesøk blir 
det julemarked i år! 

De som ønsker å 
stille med utsalg 
(ute) bes sende 
epost til kultur-
konsulent  
Jeanett Aas Ander-
sen jan@siljan.kommune.no eller 
sms til 472 71 166 innen 20. nov. 

 



Hei igjen 

Denne gang har jeg lyst til å begynne 
med det flotte monumentet vi har fått i 
Siljan sentrum.  

De tre sagbladene i kommunevåpenet 
vårt, og historia fra 1500 tallet.  
27. sept. fikk Siljan kommune et flott 
monument med tre sagblader, monu-
mentet er jobba frem over flere år av 
kunstneren Bjørn Richter, og finansiert 
av Sparebank1 Telemark /v banksjef 
Preben Prebensen.  

Sagbladene som er i rustfritt stål er 
svært kortreiste, de er produsert på 
Nicro a/s. Bjørn har i tillegg hatt god 
hjelp og rådgivning av lokal firmaer, 
og enkeltpersoner. Monumentets tre 
sagblader minner oss om en tid i bygda 
vår, der vi var en svært resurssterk 
bygd med mye vann og mye tømmer 

fra store skoger. Bygdeboka navngir 
12 oppgangssager som på 1500 tallet 
produserte trelast på flomvann, altså 
var det ikke noen demninger som sam-
let vann den gang. Oppgangssagene 
var i produksjon når det var stor vann-
føring i Slemdalsvassdraget. Det er 
godt å vite at kommunevåpenet vårt de 
tre sagblader er svært godt forankra i 
røttene våre.  

Mange tusen takk til Bjørn Richter 
for en flott og godt forankra gave til 
bygda vår. 

Så noen linjer om ordførerkjede. Først 
vedtaket: Rådmannen gis i oppdrag å 
starte arbeidet med realisering av ord-
førerkjede for Siljan kommune. Det er 
altså ikke bevilget en eneste krone til 
ordførerkjede.  

Dersom ordførerkjede skal bli en reali-
tet så må det bli med økonomiske  
midler fra sparebankstiftelser og  
lignende. Det er heller ikke slik at ord-
fører har et stort behov for å gå med 
kjede rundt halsen. Hvorfor ordfører-
kjede da? Jeg ser det slik at den  
politiske posisjonens sterke tro på  
Siljan som fortsatt egen kommune, bør 
symbolisere selvtillit og fremtidstro 
gjennom ordførerkjede i Siljan  
kommune.  

Til slutt som ordtaket sier, den som  
lever får se når Siljan 
eventuelt har sitt eget 
ordførerkjede. 

Kjell A. Sølverød 
ordfører 



En tur til Kristiansand 

Den 17. August hadde vi en tur til 
dyreparken i Kristiansand. Vi samlet 
oss ved siden av kommunehuset på 
morgen kl.08:00. Røde kors hadde 
bestilt to busser til oss. Vi var delt i 
2 grupper, og vi ankom dyreparken 
ca. kl.12:00. Vi delte oss i 2 grupper, 
en gruppe var i badeland og den 
andre gruppen var i dyreparken. 

Det var veldig fint der og dyrepar-
ken var stor. 

Den hadde flere slags dyr. Vi har 
sett en utstilling av løver. Det var 

fantastisk natur å se der. Barna sy-
nes det var veldig interessant og gle-
det seg med vannleker. Kl.14:00 
gikk vi på restaurant og spiste lunsj i 
sammen. På den tiden startet det å 
regne, men likevel var alle som var 
med denne turen glade. Vi forbered-
te oss kl.16:00 for å reise tilbake fra 
turen og vi tok samme buss tilbake. 
Vi ankom Siljan ca. kl.19:00. 

Tilslutt takker vi Røde kors og sje-
fen vår Unni for denne turen. 

Hjertelig takk for dem . 

Skrevet av Ghada, Tagred, Rana og 
Afifa 

Voksenopplæringen — Håp og solidaritet 

Har du tid til overs? 

Har du lyst og litt tid til overs til 
å være besøkshjem for en ung-
domsskoleelev to ettermiddager i 
uka, 3-4 timer pr. dag etter  
skoletid?  

Det er behov for et hjem som kan 
gi omsorg, hjelpe til med lekser 
og spise middag sammen.  

Dersom dette er av interesse kan 
du ta kontakt med avd. for opp-
vekst ved Kristin Dørrum Kvale 
på tlf.: 35 94 25 63/ 409 19 188  
eller Sigrid Berge Pedersen tlf.: 
35 94 25 65/ 995 10 095.  

Bibliotek på nye aktivitets-
avdelingen på sykehjemmet 

Kan du bidra med bøker eller blader 
til et bibliotek som planlegges i den 
nye aktivitetsavdelingen på syke-
hjemmet? 

Det kan være blader som Jakt og  
fiske, Vitenskap el.l. (ikke uke-
blader)  

Kontakt aktivitør Keth Løvberg 
Tlf.: 35942580/74 



Næringsprisen 2017 

Send inn begrunnet forslag til 

hvem du mener bør være årets 

prisvinner 

til post@siljan.kommune.no, ev.  

PB 16 3749 Siljan.  

Innen 12. nov. 2017 

Hvem kan motta denne prisen?  

«Næringsprisen kan deles ut til 

personer, bedrifter eller virksom-

heter som har eller har hatt til-

knytning 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 nærings-
sammenheng.» 

Prisen deles ut på næringskvelden 

16. november 2017. 

 

Influensavaksine 2017 

Siljan legekontor vaksinerer  
fra uke 43. 

Vaksineringen kan gjøres på  
legekontoret hver dag kl. 09:00-
11:00 og kl. 12:30-14:00. 

Hvem bør vaksineres? 

 Gravide i 12. svangerskapsuke (2. 
og 3. trimester). Gravide i 1. tri-
mester med annen tilleggsrisiko 
kan vurderes for vaksinasjon 

 Beboere i omsorgsboliger og  
sykehjem 

 Alle fra fylte 65 år 

 Barn og voksne med: 
  - diabetes type 1 og 2 
  - kronisk luftveissykdom, hjerte- 
og karsykdom, leversvikt, nyre-
svikt 
  - kronisk nevrologisk sykdom 
eller skade 

 Nedsatt infeksjonsforsvar 

 Svært alvorlig fedme  
(KMI over 40) 

 Annen alvorlig eller kronisk  
sykdom der influensa utgjør en 
alvorlig helserisiko, eller  
individuell vurdering av lege 

Vaksinen koster kr 170,- 

Vaksinasjon gjelder for alle som 
bor i Siljan kommune 

  

 



Siljan historielag leier ut Båthuset og Damstua ved Gorningen, og 
Austad gamle skole 

Båthuset er Siljans fineste møte- og  
selskapslokale – til enhver anledning! 

Nå med innlagt vann; og med dette opp-
vaskmaskin og (handicap) toalett. 

Museum i 1.etg, og trappeheis opp til 2.etg.  Solskjerming.  Lyddemping. Dek-
ketøy til 40 personer. Kjøleskap. Kaffetrakter. Prosjektor. 
Pris: kr. 1.200,- inkludert vask. 

Damstua kan leies til hyggelig samvær eller møter, ca. 10 
personer. Her er også sengeplass på hemsen for 4 gode ven-
ner.  

Austad gamle skole kan leies til møter og/eller selskap. Ca. 20 personer. 
For bestilling kontakt:  
Berit Wierød tlf  971 72 168 eller:  bwierod@broadpark.no 

Se ellers www.siljanhistorielag.no 

Biblioteket 

02. nov. kl. 18:00-20:00 - Skriv selv! 
 

 

 

 

 

 

Ta vare på din egen historie! Kurs om 
historie-skriving. Kristi Kinsarvik tar 
oss med på et spennende kurs om his-
torieskriving.  
Gratis inngang. 

14.nov. kl. 17:30   
Kino på biblioteket! 
Vi snurrer i gang film igjen. Ta gjerne 
med kveldsmaten på biblioteket. Vi 
serverer kaffe og te på kjøkkenet til de 
voksne. 

Slemdal blir til Siljan 

Onsdag 6. desember kl 18:00 blir det 
markering av at det er 100 år siden 
Slemdal ble til Siljan. 

 

 

Det blir kulturskolekonsert, kulturpris-
utdelig, underholdning med Jeanne 
Bøe mm.  
Utfyllende program kommer!! 



Næringskveld i Siljan  
16. nov. kl. 18:30 er alle som driver 
næring i Siljan og alle andre  
velkommen til næringskveld hos  
Siljanhjort. 

Program for kvelden: 

 Omvisning på det nye slakteriet til 
Siljanhjort 

 Presentasjon av Siljanhjort sin 
virksomhet 

 Servering av lokal mat fra  
Lisbeth Øverbø sitt kjøkken 

 Utdeling av næringsprisen 2017 

 Etablering av Siljan Nærings-
forening. På næringskvelden på 
Nicro 21. september fikk ordfører 
mandat til å sette interimsstyre på 
tre personer i Siljan næringsfore-
ning. Sekretær for næringsfore-
ningen blir Ståle Tveit fra Vekst i  
Grenland 

Hjertelig velkommen! 

Uforpliktende påmelding til  
ordføreren tlf. eller sms: 993 01 899. 

Ny hjemmeside 

26. september lanserte kommunen 
hjemmesiden i ny drakt. 

Målet vårt med den nye siden er at 
du som bruker av hjemmesiden skal 
få god informasjon om kommunens 
tjenester, og få utført det du kom inn 
på nettsiden for å utføre på en enk-
lere måte! 

Du finner god informasjon om de 
ulike tjenestene og de søknad-
skjemaene du trenger for å søke om 
de ulike tjenestene i kommunen. 

Portalen er universelt utformet slik 
at hjemmesiden fungerer like godt 
via telefon, nettbrett og pc. 

Arbeidet med en portal er en dyna-
misk prosess, så vi håper du som 
bruker sidene våre vil si i fra hvis 
det er noe du savner, lurer på eller 
har synspunkter, ta gjerne kontakt! 

Epost: post@siljan.kommune.no 
Tlf. 35942500 
 

Lag– og foreningsregister 

Alle lag og foreninger i Siljan må inn 
på den nye hjemmesiden til kommu-
nen og legge inn kontaktinformasjon 
på nytt. Vi valgte å starte med blanke 
ark for at det skal bare ligge korrekt 
informasjon ute. 

Velg Kultur og Fritid/Lag og foreninger 



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 31.okt-05.des. 2017 

 

Historielaget 
02.nov. kl. 18:30 - Ukjent kulturhistorie fra Siljan og Grenland avdekkes ved 
gjenstandsfunn under bakken. Bruk av metallsøker gir nye muligheter.  
Ved Anders Darud. 
16.nov. kl.18:30 - Natur– og dyremotiver fra Siljan. Utvalgte amatørfotografer 
viser sine bilder. Presentasjonen ledes av Harald Stendalen.  
Kaffe/enkel servering. Inngang kr. 50,-. 

 

UKIS 
03-04.nov. - LAN på Menighetshuset. Påmelding og info via face-
book. 
17. nov. kl. 19.30-23:00 - Klubbkveld på menighetshuset 
01.-02. des. - Sosialnatt på Menighetshuset. Påmelding og info via facebook 

Siljan Turlag 
24.nov. kl. 19:00 - Julesamling på Låven for medlemmer. Påmel-
ding 

Barnas Turlag 

23.nov. kl. 17:00 - Grøttur til Sponsletta. Juleavslutning med 
bål, nissegrøt, nisseluejakt. Oppmøte ved parkeringen ved Midt-
bygda skole. 

 
Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Siljan Historielag 
07.nov. kl. 12:00 - Møte i Hallen. Kaffe og kaker. Velkommen 
05.des. kl. 18:00 - Julemiddag i Hallen. Påmelding til Ole Kr. Gurholt, tlf.: 
41625711 innen mandag 27.11.2017.  

 

Siljan Idrettslag ski 
Datoer for Siljansprinten på ski vinteren 2018: 
11. januar, 25. januar, 1. februar - alle starter kl. 18:00 og lørdag 
10. februar kl. 12:00. Alle Siljansprinter starter ved skibua i lysløy-
pa. 

Siljan idrettslag skal vinteren 2018 arrangere to store skirenn i lys-
løypa. Onsdag 17. januar skal vi ha Grenland cup, et kveldsrenn for nedre Te-
lemark og Vestfold. Søndag 3. mars har vi stort landsrenn. Vi håper på mye 
snø og fine forhold! 

Lyset i lysløypa er nå på om kvelden! 



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 31.okt-05.des. 2017 

 
Fredagskafeen i kafeen på Siljan sykehjem åpen kl. 10:30-13:00 hver 
gang  
10.nov. - Thordis Stendalen har en liten utstilling av egne produserte ting (litt salg). 
17. nov. - Monas Klær og Import kommer i kafeens åpningstid. 
24.nov - KONSERT med Frode Kvisvik og Nicolae Bogdan  

 
Siljan Bygdekvinnelag 
29.nov. kl. 18:00 - Lefsebaking på SFO Midtbygda. Ta med gevinst, forkle og kjev-
le. 
 

Siljan Pensjonistforening 
02.nov kl. 17:00 - Møte på kantine på sykehjemmet. Underholdning ved Herøya  
Oldermannslag. Servering, loddsalg (ta gjerne med en gevinst). Alle velkommen 
09.nov. kl. 19:00 - Møte på kantina på sykehjemmet. Teater Ibsen med forestilling-
en 100År med Vera Lynn. Gratis adgang. Alle velkommen 
 

Siljan menighetshus 
10. nov. kl.19:00 - Frivillighetsfest for  deg som har vær t eller er fr ivillig, 
en som tenker at det er fint å bidra når en kan. Det blir samling i kirken først, 
så samling på menighetshuset til «Tapas med spekemat» fra Gamle Lens-
mann. Samtale, sang og musikk. Påmelding til menighetskontoret innen 
6.nov.  
Tlf.: 35941174 eller epost: menighetskontoret@siljan.kirken.no  
1.nov og 6. des. kl. 11:00-13:00 - Formiddagsmat 
15.nov og 13.des. kl. 16:30-18:00 - Middag, påmelding innen mandagen før 
21.nov kl. 19:00-21:00 - Samtalekveld med kveldsmat 

 
Røde Kors 
07.nov. kl. 17:30-20:30 - Sy– og strikkegruppa møtes på 
Midtbygda skole SFO. Velkommen til nye. 
20.nov. kl. 18:00-21:00 - Kurs for flyktningguider på 
Notodden. Er du interessert i å være med, ta kontakt på 
tlf. 913 82 699. 
27.nov. kl. 18:30 - Kvinenkafe på Gamle Lensmann. Dette blir siste kafè før 
jul. 
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