Kommunenytt
Nr. 5 – september 2020 - 33. årgang

Kommunestyremøte
15. september 2020 kl. 18:30
Referatsaker:
 Protokoller

fra utvalgsmøter

Saker til orientering:
 Orientering

om GREP Grenland AS

Saker til behandling:
Aktivitetsfremmende tiltak til vedlikehold
og rehabilitering
 Håndtering av ekstra midler til kommunalt
næringsfond
 Kommunal planstrategi 2020-23 etter
høringsinnspill
 Regional planstrategi 2020-24
Høringsuttalelse
 Revidert Hovedplan for renovasjonstjenesten i Grenland 2021-25
 Evaluering Særlig farlig skolevei
Høisetbakkane
 Endring i vedtekter kommunalt SFO
 Salg av næringstomter
 Salg av kommunal bolig


Publikum som ønsker å være tilstede på
møtet, må melde seg på til servicekontoret
på grunn av begrenset plass og smitteverntiltak - tlf. 35942500 eller til
post@siljan.kommune.no
Sakspapirene er tilgjengelig på
siljan.kommune.no 5 dager før møtet.

Koronatelefon i Siljan
- 35 94 25 50 Dette er nummeret du kan ringe
mandag til fredag kl. 08:30-11:30 og
kl. 13:00-14:30.
Alle som selv mistenker at de er
smittet av covid-19, kan ta kontakt for å
få testet seg dersom du
har akutt luftveisinfeksjon eller andre
symptomer på covid-19.
har vært utsatt for smitte med covid19, enten som nærkontakt eller etter
reise i land eller område med høy forekomst siste 10 dagene.
Finn ut mer på kommunens hjemmeside.
Men HUSK - testing kan ikke
erstatte smitteverntiltakene!

Ny åpningstid
på servicekontoret!
Fra 7. sept. vil dørene til
servicekontoret på kommunehuset og
sentralbordet være åpent mellom
kl. 09:00-14:00, torsdager fra 09:0015:30.
Gjør gjerne avtaler utenom disse tidene
eller ta direkte kontakt med saksbehandler.

Hei igjen i Siljan bøgda

Pocketbøker og garn

Da er vel det meste av sommeren
over, og så er vel ikke høsten å forakte med fresk god luft, og mange fine
farger i naturen, en flott årstid. Denne
Corona situasjon ser ut til å endre noe
på våre utfartsvaner, nærområdene
har blitt flittig brukt. Områdene nordover i Siljan som ordfører får en
føling med fra vinduet, har hatt en tilstrømming av turister jeg ikke har
opplevd maken til, og det er bra.

Er det noen som har pocketbøker
eller garn til overs?

Innbyggertall
Fokuset på å bli flere innbyggere i
Siljan har vært sterk, økt folketall er
en av de aller viktigste brikkene for
økte inntekter til kommunen, og dermed kunne overleve som egen
kommune. Statistisk sentralbyrå har
ikke hatt tru på Siljan, og prognose
for folketalls utvikling har vær svake.
Vi har likevel hatt sterkt fokus på nye
boligområder, litt nye muligheter for
tomtekjøpere, og god dialog med byggefirmaer som har vist interesse for
Siljan. Summen av dette har ført til
bygging av mange nye boliger de
siste årene, likevel tar det tydeligvis
tid før det blir store utslag i statistikken. Det er derfor spesielt hyggelig
når Statistisk sentralbyrå kom med ny
statistikk for perioden 2020 til 2050,
og prognosene for Siljan har snudd
om. I prognosen er Siljan alene i gamle Telemark med en vekst over 15%,
vi ligger an til 18,6 %, og 436 nye
innbyggere i Siljan frem til 2050.
Uansett så er dette en prognose som
må brukes positivt, og dette skal vi
klare om vi snakker bøgda opp, og
sikrer oss tilgang til attraktive tomteområder. Regner med at vi ønsker
hverandre lykke til.
Kjell A Sølverød, ordfører

SFO tar gjerne imot! Vi bruker dette mye til
aktiviteter.
Ta kontakt med oss hvis du har noe
liggende. Ring: 35 94 28 88

NAV Siljans økonomiske råd
ved inntektsnedgang
Det er registrert mange permitterte og
søknader om dagpenger. Mange er fortvilet og usikre på hvordan de skal håndtere
uforutsigbarheten i økonomien fremover.
Ikke løs krisen ved å ta opp mer lån.
Registrer deg som arbeidssøker og oppdater CV-en. Søk også om forskudd på
dagpenger om du har behov for det.
Se nøye om hvordan du kan redusere utgiftene og øke inntektene dine. Dette er
de klare rådene fra NAV Siljan for de
som sliter økonomisk.
Bruk NAV - NAV Siljan tilbyr gratis
økonomisk rådgivning. Du kan nå oss på
tlf. 55 55 33 33, eller du kan stikke
innom NAV kontoret på mandager,
onsdager og fredager kl. 09.00–15.00.
Vi har også en nasjonal økonomirådstelefon du når på tlf. 55553339. Ikke nøl
med å ta kontakt.
- Reduser utgiftene - Lag budsjett
- Øk inntektene - Søk jobb
- Det viktigste først;
Mat og boutgifter
Barnehage/SFO og barnebidrag
Telefon/internett
Andre regninger
Dersom man ikke har penger til å dekke
livsnødvendigheter kan man søke NAV
om sosialhjelp.
Hilsen NAV Siljan

Kommunalt Covid-19
næringsfond til bedrifter
Siljan kommune har fått tildelt ekstra-ordinære
midler på kr. 1,1 millioner til kommunalt næringsfond i forbindelse med covid-19 situasjonen, hvor bedrifter i Siljan kan søke om støtte
fra fondet til utviklings- og omstillingsprosjekter.
Søknadsfrist er 1. oktober 2020.
Gå inn på siljan.kommune.no og les mer om
hvem og hvordan man søker om støtte.

Styrke og balansetrening
Trening for hjemmeboende menn og damer
som ønsker å holde seg i form
Oppstart: 14. sept. kl. 10:00-11:00
Sted: Samfunnssalen, U-skolen
Pris: Kr. 250,- pr. halvår
Instruktører er Ida Bjørkvold og Cathrine
Onsøien.
Alle må ha med eget håndkle og opprettholde smittevern i henhold til nasjonale
retningslinjer.

Vikarlege
Vurdering av førerkort
Fastlegen har mange forskjellige roller. I tilfelle med vurdering om helsekrav er oppfylt til å
kjøre bil har fastlegen en sakkyndig rolle. Vi
bruker tester som er anbefalt /påkrevd av helsedirektoratet. Ved mistanke eller klare tegn på
at helsekrav ikke er oppfylt, er det fastlegens
plikt å håndtere saken videre. Det er vanlig at
pasient henvises til videre utredning i
spesialisthelsetjeneste. Derifra kommer det da
konklusjon om helsekrav er oppfylt. Ved ikke
oppfylte helsekrav sendes det skriftlig melding
til Fylkesmannen.
Erfaring viser at det kan være vanskelig å
informere pasienter som ikke oppfyller helsekrav for førerkort. Enkelte kan da bli
misfornøyde med avgjørelsen, som lei seg,
sinte/aggressive, noe vi kan forstå.
Når du skal til legen for å ta helseattest husk å
ta med lesebrille, vær forberedt for å ta en del
tester (det kan innebære regne, lese, huske,
tegne).
Kommunelege Jelena Parat og
Andrea Sangvik Grandal
Datoer for henting av hageavfall høsten
2020: September: 9., 16., 23. og 30.
Hageavfallet må plasseres ved veien innen
kl. 08:30 på hentedagen.
Bestill henting innen en dag før:
tlf.: 35942500, eller post@siljan.kommune.no

Andrea Sangvik Grandahl har nå kommet
godt i gang som vikarlege for Ella
Roksund Carlsson. Hun er 30 år, gift 1 barn
og bor i Skien.
Hun startet opp 20 juli i år og vil vikariere
frem til juli 2021. Hun overtar Ella sin
pasientliste. Hun er i tillegg kommunens
skole og helsestasjons lege og deltar i
kommunens psykososiale kriseteam.
Vi ønsker henne velkommen!

Høringer
- Forskrift om delvis forbud mot bruk av
fyrverkeri
- Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder
Høringsfrist 12. oktober.
Sakspapirer tilgjengelig på servicekontoret
og siljan.kommune.no.
Høringssvar gis på siljan.kommune.no eller
sendes til post@siljan.kommune.no.

Tilkallingsvikar i barnehagen?
Loppedåpan og Opdalen (Sagaenga) barnehage har behov for flere tilkallingsvikarer
ved fravær.
Er dette noe for deg, ta kontakt med styrer
Lisbeth E. Christensen i Loppedåpan på
mobil 95851231 og styrer Karin Idris i
Opdalen (Sagaenga) på mobil 92457496

Hva skjer i Siljan?
UKIS

04.sept. - Vanlig klubbkveld. Vi setter sammen et ungdomsstyre.
18.sept. - Overraskelse på UKIS - følg med !

Siljan sanitetsforening

På grunn av Koronasituasjonen blir det ikke møter eller basarer høsten 2020.
Sanitetens uke 39 er tema «Spis med oss». Vi markere dette med pizza til
bofellesskapet.
Kløverturene starter opp igjen torsdag 3. september kl. 11:00 fra Spar.

Barnas Turlag i Siljan
18.sept. kl. 17.00 - Taco ute på Sponsletta. Oppmøte ved Midtbygda skole

Siljan Turlag og Barnas Turlag i Siljan
01. okt. kl. 18:00 - Måneskinnstur og Ibsen v/Jeanne Bøe på Blåfjell. Oppmøte ved
Kleven. Ta med lykt.

Siljan Nærmiljøsenter

Åpent tirsdager fra kl. 11-15 og kl. 18-20. Gratis kaffe/te og muffins.
Onsdagstreff med Barn&Baby kl. 11-13.
17.okt. kl. 18-20 - Lørdags Kunst&Kaffe
20.okt. kl. 18-20 - Quizkveld med Willy Solberg
Ta kontakt eller kom innom i åpningstid. Epost sissel@derdubor.org
tlf. 90755593. Følg oss for mer info. på facebook: hva skjer i siljan.

Siljan pensjonistforening

24. sept. kl. 19:00 - Forestillingen «Nylonstrømpa» med Teater Ibsen i
Samfunnssalen på kommunehuset. Inngang kr. 100,-.
Begrenset antall personer inne i salen og registrering i døra.

Fredagskafeen

Fredagskafeer er foreløpig satt på vent på grunn av koronasituasjonen

Alle lag og foreninger!

Oppdater, eller legg inn deres kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside,
under Kultur og fritid/lag og foreninger. Kontakt servicekontoret om du har
spørsmål.

Biblioteket

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

Finn mer informasjon om kontingentkassa og koronakrisepakke for
frivillige lag og foreninger på kommunens hjemmeside.

TV-aksjonen 2020 - «Et hav av muligheter» 18. oktober - Sammen skal

vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!
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