
Kommunenytt 
Nr. 4 – juni 2020 - 33. årgang 

Kommunestyremøte 
16. juni 2020 kl. 17:30 

 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Saker til orientering: 

Orientering om Grenlandkommu-
nenes Innkjøpsenhet GKI 

Saker til behandling: 

 Valg av meddommere til Nedre 
Telemark Tingrett 2021-24 

 Valg av meddommer til Agder  
lagmannsrett 2021-24 

 Valg av meddommere til  
jordskifteretten 2021-24 

 Valg av skjønnsmedlemmer  
2021-24 

 Økonomiplan 2021-24 

 Utvidet ordning med skolemat 

 Enkeltlyspunkt med solcelle-ladet 
led lys og bevegelsessensor 

 Utredning av mulig alternativ for 
sentrumsbygg 

 Årsmelding 2019 for  
Grenlandssamarbeidet 

 Handlingsplan 2020 for  
Grenlandssamarbeidet 

 Bypakke Grenland - Bruk av statlig 
tilskudd til reduserte billettpriser 
kollektivtrafikk i Grenland 

 Intensjonserklæring om Akson 

 Salg av bolig på Bakkaneriset 

 Økte kostnader ved ressurs-
krevende bruker 

 

Publikum som ønsker å være tilstede 
på møtet, må melde seg på til service-
kontoret (tlf. 35942500) på grunn av  
begrenset plass og smitteverntiltak. 

 

Sakspapirene er tilgjengelig på  
siljan.kommune.no 5 dager før møtet. 

God sommer! 



Hei igjen 
Etter flere måneder i en Korona  
fase, er det godt å føle at samfun-
net beveger seg i retning av  
normalisering. Samtidig må vi  
ikke glemme at smittevern fortsatt 
er veldig viktig.  

Så er det hyggelig å ta et lite blikk 
tilbake. Hvordan har vi klart oss i 
denne Korona fasen?  

Hva gjelder Siljan kommunen, så 
trenger ikke ordfører å bruke 
mange ord. Jeg er så stolt over den 
fantastiske innsatsen som blir gjort 
av dere alle sammen. Samtidig har 
nettmøter virkelig vist sine for-
trinn, og vil etter all sannsynlighet 
også ha økt anvendelse på vegen 
videre.  

Kirken, og sognepresten vår må 
sies å være en foregangsmann på 
området, med nettbaserte Gudstje-
nester. Den ble etterfulgt av en 
nettbasert 17. mai, der svært 
mange av ingrediensene i en  
vanlig 17. mai var med, alt fra 
Skolemusikken i Siljan til årets  
17. mai taler.  

Det som gjorde et sterkt inntrykk 
på meg under årets 17. mai marke-
ring, var ungdommene som på eget 
initiativ dro rundt i bygda vår på 
traktor og motorsykler. Litt bygde 
profil, og en stor hyllest på  
Nasjonaldagen.  

Det sier meg noe om hvor viktig 
Siljan bygda er for oss alle.  

Da dette er siste kommunenytt før 
sommeren 

Økonomiplan 2021-24 
I henhold til kommunelovens § 44 er 
rådmannens forslag og formannska-
pets innstilling til økonomiplan 2021-
2024 lagt ut til offentlig ettersyn på 
servicekontoret og på kommunens 
hjemmeside.  

Økonomiplanen behandles av  
kommunestyret 16. juni 2020. 

Siljan kulturskole 
Velkommen til et nytt 
kreativt år ved Siljan 
kulturskole! 

Søknadsfrist til  
skoleåret 2020-2021 er 
1.juli! 

Elektronisk søknads-
skjema og mer informasjon om  
undervisningstilbudene finner du på  
www.siljan.kommune.no 

 

Ta gjerne kontakt med kulturskolen 
for informasjon og veiledning. 

Tlf. 95761284 / kultursko-
len@siljan.kommune.no   

så er det naturlig for ordfører å  
benytte anledningen til å ønske dere 
alle en 

riktig god sommer! 

 

Kjell A Sølverød 
ordfører 



Siljan bibliotek 
gjenåpning fra 2. juni 
Biblioteket åpner igjen litt forsiktig, 
med reduserte åpningstider: 
 
Mandag kl.12:00-15:00 
Tirsdag kl. 12:00-16:30 
Onsdag kl. 12:00-15:00 
 
For at vi skal få til gjenåpningen ber 
vi alle som besøker oss om å være 
flinke til å overholde smittevernreg-
lene som å holde avstand, bruke 
hånddesinfeksjon ved inngangen og 
holde deg hjemme hvis du er syk! 
Fortsett gjerne å benytt våre digitale 
tjenester og selvbetjening så mye 
som mulig.  
 

Dette kan du gjøre på biblioteket nå: 
Du kan oppholde deg i biblioteket 

I inntil 15 min. 
Låne via utlånsautomat, bestill gjerne 

på nett før du kommer til oss! 

Innlevering. 
Lese aviser/magasiner. 
Få hjelp av oss med enkle spørsmål, an-

befalinger osv. Du finner oss rundt om-
kring i lokalet. 

Du kan bruke sitteplassene på bibliote-
kene, men husk å holde minst 1 meters 
avstand fra andre. 

Låne e-sykkel (må hentes/leveres i vår 
åpningstid) 

 

Dette tilbyr vi foreløpig ikke: 
Toalettet er stengt. 
Organiserte besøk av barnehager,      

skoler og andre grupper. 
 

Vi gleder oss til å se dere alle! 
 

Dere kan fortsatt bestille bøker før  
levering hjem eller henting på biblioteket.  

Forestilling i parken 
For eldre som bor i leiligheter med 
adresse Saga. 
 

Det blir utendørs forestilling med 
Jeanne Bøe og Bård Helgerud i  
parken mellom sykehjemmet og  
leilighetene 

Fredag 19. juni kl. 12:00. 

Ta med egen stol og HUSK en  
meters avstand. Værforbehold. 

Arr: Fredagskafeen v/Jeanett og 
Keth 

Råd til alle 
Dette er rådene helsemyndighetene 
gir oss alle akkurat nå. 

 Husk god hånd- og hostehygiene. 

 Du og dine nærmeste kan omgås 
normalt. Hvem som er «dine nær-
meste» bestemmer du selv, men det 
bør ikke være for mange og det bør 
være de samme over tid! 

 Hold økt avstand til andre enn dine 
nærmeste. Unngå fysisk kontakt, 
inkludert håndhilsing og klemming. 
Det bør minst være en meter mel-
lom dere. (Avstanden fra ansikt til 
ansikt er aller viktigst. Hvis man 
står rygg til rygg, eller etter hver-
andre som i kø, er det mindre risiko 
for smitte.) 

 Dersom du får symptomer på luft-
veisinfeksjon, må du holde deg 
hjemme til ett døgn etter symptom-
frihet. 

 Har du symptomer på covid-19, 
bør du testes. 



Hva skjer i Siljan? 
 

Markering av 75 års jubileum Grorud kapell! 

75 års jubileum for Grorud kapell skulle opprinnelig markeres med forestilling, 
konsert og gudstjeneste i perioden 10.- 14. juni i år. 
På grunn av korona og smittevernhensyn er markeringen avlyst. Vi har valgt en 
digital feiring av jubileet som legges ut på kommunens og Siljan kirkelige fel-
lesråds hjemmesider, Visit Telemark og You-Tube søndag 
14. juni. Den digitale feiringen viser bredden i programmet 
med blant annet en kort gudstjeneste og historisk kirke-
kaffe med lokal historie fra Grorud, i tillegg til hilsener fra 
våre gode samarbeidspartnere. Vi ønsker deg velkommen 
til en digital feiring søndag 14. juni kl. 11:00! 
 
Siljan jeger– og fisk 

Leirdueskyting i Almedalen på disse torsdagene: 4/6, 11/6, 18/6 og 
25/6.  
 
Barnas Turlag 

TURBOTURER. For barn opp til 12 år. Turmål:  
Rubens plass, Elgtråkket, Fiskebekkåsen, Ramsås og Søntvedtkollen. Registrer 
deg på de 5 turmålene på SjekkUt- appen og bli med i trekking av 3 premier på 
Kom deg ut-dagen 6.9. Turbo har gjemt seg på alle turmålene (bilde), så da må 
dere lete og finne han også! God tur og lykke til! 
Onsdag 10.06. Topptur til Ramsås. Ta med litt mat/drikke for kos på toppen.  
Oppmøte på parkeringen kl.17. Turleder Guro Kverndalen. 
Lørdag til søndag 13.-14.6.  Kanocamp med overnatting. Alle har med eget ut-
styr og mat. 20 deltagere. Oppmøte Sporevann kl.15. Påmelding til Sissel innen 
torsdag 11.6 på sissel.mogaard@gmail.com. Mer info på fb, eller ta bare kon-
takt! 
 
Siljan Nærmiljøsenter 
Åpent tirsdager fra kl.11-15 og kl.18-20.  
Gratis kaffe/te og muffins.  
Lørdag 13.6 og 20.6  kl. 12-15 - Lørdags Kunst & Kaffe 
Hver onsdag i juni kl.11-13 - Onsdagstreff med Barn & Baby Trilleturer .  
Samarbeid med helsestasjonen i kommunen. 
Mat til deg-der du bor! Gratis matpose til deg som trenger det. Samarbeid med 
Spar og Siljan Røde Kors. Mer informasjon på fb. 
Følg oss på facebook: hva skjer i siljan Kontakt: Sissel@derdubor.org  
tlf. 90755593  
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