
Kommunenytt 
Nr. 6 – november 2020 - 33. årgang 

Kommunestyremøte 
10. november 2020 kl. 18:30 
Referatsaker: 

 Protokoller fra utvalgsmøter  

Interpellasjon: 

Saker til behandling: 

 Forskrift om folkevalgtes rett til godt-
gjøring og velferdsgoder, 2. gangs  
behandling 

 Forskrift om delvis forbud mot bruk av 
fyrverkeri, 2. gangs behandling 5 

 Evaluering av avtale om tjenestetilbud 
med Politiet 

 Tilstandsrapport for grunnskolen  
2019-20 

 Bypakke Grenland – Handlingsprogram 
2020 

 Tilskudd til Siljan nærmiljøsenter 

 Handlingsplan for idrett, friluftsliv og  
fysisk aktivitet 2021 

 Enkeltlyspunkt med solcelle-ladet led lys 
og bevegelsessensor  

 

Publikum som ønsker å være tilstede på  
møtet, må melde seg på til servicekontoret 
på grunn av begrenset plass og smittevern-
tiltak - tlf. 35942500 eller til 
post@siljan.kommune.no 

 

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

Koronainformasjon 
Koronatelefon: 35 94 25 50 
Åpent mandag til fredag  
kl. 08:30-11:30 og kl. 13:00-14:30. 
 

 Hold deg hjemme hvis du er syk 

 Hold avstand 

 Vask hendene 
 

Takk for at du bidrar! 
Nye nasjonale ltak gjeldende fra na  l 
onsdag 28. oktober: 

 Du bør ikke ha mer enn 5 gjester i pri-
vate hjem, hager eller hy er. Disse 5 
kommer i llegg l husstandsmedlem-
mer. Er alle gjestene fra samme hus-
stand, kan dere være flere.  

 Begrensningen om 5 gjester, gjelder ik-
ke for barnehage- eller barneskoleko-
horter.  

 Regjeringen anbefaler at alle er sam-
men med færre personer i sosiale sam-
menhenger, i kortere d og ikke med 
for mange forskjellige personer i løpet 
av en uke. 

 Private sammenkomster på offentlig 
sted eller i leide eller lånte lokaler skal 
ha en grense på maksimalt 50 deltake-
re. 

 
Les mer på i.no eller  siljan.kommune.no 



Hei igjen 
Denne gang tenkte jeg å informere 
litt om Siljan sin offensive satsing på  
tilrettelagte boligområder.  

Kommuneøkonomien har blitt  
strammere for svært mange kommu-
ner inklusiv Siljan, og folketallsvekst 
er viktig for å styrke økonomien og 
opprettholde gode tjenestetilbud til 
dere. 

Mange kommuner sliter med å oppnå 
folketallsvekst i dag. Vi tror likevel at 
Siljan vil lykkes med folketallsvekst 
når enebolig boligbyggingen fortset-
ter i området Holtesletta / Heivannet, 
og leiligheter bygges i sentrum.  

Vi har vært så heldige at to bygge-
firmaer satser i Siljan kommune, via 
boligbyggerlag. Det har gitt mulighet 
for en gunstig inngang til ny bolig.  

Det har også gitt mulighet for at  
boliger har blitt bygget før de har 
kjøper, i praksis har det vist seg at det 
har liten risiko.  

Siljan kommune har også tenkt nytt, 
og i noen tilfeller stilt med en  
moderat garanti som kan ha vært  
utslagsgivende for at prosjektet har 
blitt realisert.  

Heivegen 2, eller Blåbærvegen bolig-
område med ca. 30 tomter er nå  
ferdig solgt fra kommunen på ganske 
kort tid.  

Heivegen 3 øst for vegen til  
vanntårnet begynner å ta form, og her 
kommer det 46 nye tomter for salg.  

Neste fase forutsetter rullering av 
kommuneplan før nye arealer kan 
opparbeides.  

Ordfører er klar på at fokuset på nye 
boligområder, og folketallsvekst er 
det aller viktigste grepet for Siljan 
kommune inn i fremtiden.  

Så får tiden vise hva som ellers kan 
være av inntektsbringende  
virksomhet for Siljan kommune på 
vegen videre. 

Kjell A Sølverød 

Ordfører 

Tilsynsperson 
Barneverntjenesten i Siljan har  
behov for tilsynspersoner for barn 
som bor i fosterhjem. 

Tilsynspersonen må ha personlige 
egenskaper, og 

 evne til å snakke med barn og ta 
det barnet sier på alvor, 

 se til at barnet får god omsorg i 
fosterhjemmet, 

 skrive en tilsynsrapport etter 
hvert besøk som sendes til bar-
neverntjenesten 

 gjennomføres minimum 4 tilsyn 
pr år 

 avlønning pr. tilsyn 

Det er ønskelig med sosialfaglig  
bakgrunn. 

Er dette noe for deg? sende epost til: 

SigridBerge.Pedersen@ 
siljan.kommune.no 



Digital julegrantenning 
Vi lager film som «slippes» 29.11.2020! 

Siljan Næringsforening sammen med Siljan kommune og Siljan Lions  
samarbeider om en digital julegrantenning og et digitalt julemarked i år.  
Ønsker din forening å delta, send epost til morten@siljanhjort.no. 

Gi en julehilsen, selg et produkt eller lag et PR-stunt for din forening. 

Det samme tilbudet gir vi til næringsdrivende i Siljan og dere som var med på 
julemarkedet i fjor.  

Vi kan filme dere; dette foregår den 14.nov 2020 fra klokka 12:00, eller dere 
kan lage en filmsnutt sjøl. 

Lengde: inn til ca. 60 sekunder.  

La oss vise verden  
Siljantradisjoner! 

Vi ser fram til å få nettopp ditt  
bidrag til en flott film om Jul i 
Siljan! 

llustrasjon  
Per Ervland 

Høsten 
Nå er høsten snart slutt. Det er 
en vakker årstid. Høsten er et 
maleri med stor skjønnhet. Trær 
har forskjellige farger.  

Jeg gikk på gaten og jeg så løvet 
blåse bortover og trærne ble uten 
blader. Da vet du at vinteren 
kommer. Fugler flyr til varmere 
land. 

Vinteren er veldig kald i Siljan, 
så folk forbereder seg og lukten av røyk fyller området. 

Vinteren er en så fin tid, men jeg gleder meg til sommeren.  

Fadia Hamo 
Voksenopplæringen 



Hva skjer i Siljan? 
 

UKIS 
06.nov. kl.19:30-23:00 - Klubbkveld. Mulighet for kjøp og salg av ballkjoler 
og dresser. 
 
 

Siljan bygdekvinnelag 
18.nov kl. 19:30 - Årsmøte på Solvika 
 

Barnas Turlag i Siljan 
28. nov. kl. 17:00 - Julegrøt ute ved gapahuk på Sponsletta.  
Oppmøte ved Midtbygda skole   
 

Siljan Nærmiljøsenter 
Åpent tirsdager fra kl. 11-15 og kl. 18-20. Gratis kaffe/te og noe å spise. 
Kunstutstilling med lokale kunstnere  
11.nov. kl. 11:30 - Smakebit med Baby Trall 
24.nov. kl. 18:00-20:00 - Quiz med Willy Solberg 
25.nov. kl.11:30 - Førstehjelpskurs med Røde Kors 
01.des. kl. 12:00 - Bingo med premier 
Onsdagstreff med Barn&Baby annenhver onsdag i like uker kl. 11-13. 
Sjakk-kvelder hver mandag kl. 18-21. 
Fra uke 45 blir det utdeling av gratis matposer ukentlig fram til jul. 
 
 
 
 

Fredagskafeen 
Fredagskafeer er foreløpig satt på vent på grunn av koronasituasjonen. 
 
 
 
 

Biblioteket 
Åpningstider: Mandag kl. 12-15, Tirsdag kl. 12-18, Torsdag kl. 12-15. 
 
 
 

Siljan kirke 
18. nov. og 16. des. kl. 16:30 - Middag på menighetshuset 
25.nov. kl. 19:00 - Samtalekveld i kirken 
02.des. kl. 19:00 - Glade Jul med Jeanne 
og Bård 
 
Se Allehelgensgudstjeneste i Siljan kirke 
fra 1. nov. på nett - www.siljan.kirken.no!  
Sokneprest Dennis Larsen, 10 musikere 
og sangere fra Siljan.  
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