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De som ønsker å være tilhørere til
møtene må kontakte servicekontoret
for å få tilgang.
Møtepapirene er tilgjengelig på
kommunens hjemmeside 5 dager før
møtet.

Kjære dere
Løvet spretter, og været har vært
enestående i mange dager. Det er
godt å kjenne lyset, solen og varmen
nå i denne veldig spesielle tiden vi
er i som nok også kan være slitsom
for mange.
Ordføreren har skjønt at det ermange som benytter seg av den
fantastiske naturen vi har i Siljan!
Nærturer er jo det som gjelder for
tiden, og her er vel vi av de
heldigste som har slik natur rett
utenfor døra. Men når vi er på tur vil
jeg allikevel minne om at vi tar hensyn og følger reglene for god avstand og ikke samles mange på samme plass.
17. mai
I år blir det en veldig annerledes
dag! MEN selv om vi ikke kan
samles på samme sted, håper jeg alle
tar på finstasen, pynter hjem, terrasser og balkonger med flagg og roper
hurra! Så skal vi altså sammen med
17.mai-komiteen og prest Dennis
Larsen i kirka lage til en digital
feiring av dagen så du kan følge
med på skjermen. Litt om dette opplegget kan du lese her i Kommunenytt, så vil vi legge ut mer detaljert
når det nærmer seg.
Barnehagen har åpnet igjen, og det
er gledelig! Ordføreren vet at de
ansatte har jobbet hardt for å legge
godt til rette for at barna, foreldrene
og de ansatte skal føle seg trygge.
Og så er det 1.-4. trinnet sin tur, og
jeg er sikker på at lærerne gjør en
like utmerket jobb med å tilrettelegge for sikker skolestart også! De
skal ha stor takk!

Det er gledelig at vi i Siljan ikke har
blitt rammet hardt av Koronapandemien! Ordføreren tenker at det er mye
godt arbeid som gjøres. Helsearbeiderne våre på sykehjemmet og legekontoret gjør en enestående jobb for å
hindre smitte på helsesenteret.
Samtidig som de viser mye omsorg.
Stor takk til de også!
Men, dette hadde ikke gått hvis
ikke både de næringsdrivende, og
ikke minst alle dere innbyggere spilte
på lag og fulgte anbefalingene vi får
fra myndighetene.
Tusen takk til hver og en – vi står
sammen og vi skal ta godt vare på
hverandre! Kanskje du skulle ringe en
som kunne trenge en å prate med i
dag?
Kjell Abraham
Sølverød
ordfører

Fysioterapitjenesten
Mandag 20. april åpnet fysioterapitjenesten igjen, om enn i noe
redusert omfang.
Regjeringen har bestemt at fysioterapeuter, kiropraktorer og andre
helsevirksomheter med en-til-enkontakt vil få gjenoppta sine
behandlingstilbud forutsatt at de
følger krav om smitteverntiltak. noe
som selvfølgelig blir fulgt opp hos
oss.
Vi forholder oss til anbefalte smittevernråd gitt i Helsevirksomheter
med 1-1 behandling, både i og utenfor offentlig helsetjeneste.
Det vil en periode fremover nå
være Fysioterapeut Pål Schou som
vil være tilstede på fysioterapiavdelingen, mandag, onsdag, og fredag
kl. 08:00 – 15:15. Det vil ikke være
mulighet for fellestrening i lokalet.
Timebestilling må kun gjøres pr.
telefon til Pål Schou,
tlf.: 997 19 501 / 35 94 29 48.
Venterommet er stengt så du må
ringe han når du kommer til
inngangen.
Har du luftveisinfeksjon eller er
forkjølet må du ikke komme.
Pasienter tilbys håndvask/
hånddesinfeksjon når de ankommer
lokalet og etter at behandlingen er
ferdig.

Hageavfallsordning i
Siljan våren 2020
I år som i fjor blir det henteordning for
hageavfall i Siljan!
Datoer for henting våren 2020:
Mai: Onsdagene 6., 13., 20. og 27.
Hageavfallet plasseres ved veien
innen kl. 08:30 på hentedagen.
Dette tas med:
Kun hageavfall som kvist, gress, løv,
blomster, frukt og lignende.
Dette tas ikke med:
Andre avfallstyper, for eksempel
restavfall, materialer og trevirke.
Slik pakker du avfallet:
- Gress/løv og lignende må samles i
pappesker eller sekker. Eventuelle
plastsekker blir sprettet ved tømming.
- Kvist skal kuttes til 1,5 meters
lengder og buntes sammen med tau.
Så mye kan du sende med:
- Maks 25 kilo pr. enhet.
- Maks 15 enheter pr. husstand.
Avfallet må kunne håndteres av én person alene.
Bestill henting
Innen en dag før henting:
Ring servicekontoret:
tlf.: 35 94 25 00, eller epost tilpost@siljan.kommune.no

Tilskudd
Frist for å søkte om tilskudd til kulturformål for barn og unge er utsatt til 15.
mai. Søknadene blir behandlet i Utvalg for Samfunn i slutten av mai.
Søknadskjema finnes på kommunens hjemmeside

17. maifeiring i Siljan
- Digitalt!
På grunn av smittefaren for koronaviruset blir det i år en annerledes 17.
mai feiring i Siljan.
Kommunen, årets 17.mai-komite og
kirken har gått sammen om å lage en
times lang produksjon som legges med
en link på hjemmesiden til kommunen det vil bli tale for dagen som i år
og kirken. Her får vi del i flere av de holdes av Rolf Øverbø.
lokale tradisjonene på nasjonaldagen.
Alt dette, og innslag av sang og
musikk vil bli tilgjengelig via
For å røpe bare noe av programmet
kommunens hjemmeside og facebooksom det jobbes med nå, blir det
gudstjeneste fra kirken med sokneprest side på 17. mai.
Dennis Larsen i spissen, kransnedleggelse og tale ved ordføreren, og

