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Kommunestyremøte 
04. mai 2021 kl. 17:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Saker til behandling: 

 Regnskap 2020 

 Årsmelding 2020 

 Lokale covid-19 kompensasjons-
midler våren 2021 

 Utredning om behov for forskjøvet 
åpningstid i barnehagen 

 Videre bruk av areal ved Holtesletta 
industriområde  

 Plan for alkoholpolitikk 2021-24 

 Årsmelding 2020 for Grenlands-
samarbeidet 

 Handlingsplan 2021 for Grenlands-
samarbeidet 

 Plan for Eierskap 2021-24 

 Samarbeidsavtale om hjortevilt-
forvaltning mellom Siljan og 
Kongsberg kommuner - Fritzøe 
Storvald 

 Revisjon av selskapsavtaler for  
Renovasjon i Grenland 

 Bypakke Grenland - Belønnings-
avtalen 2017-2020, sluttrapport 

Tilskudd til kulturformål 
for barn og unge 
Søknadsfrist 15. mai! 

Søk på siljan.kommune.no 

Innbyggerpanel 
Vil du være med å diskuterer Siljans 
fremtid? Bli med i innbyggerpanelet! 

Vi ønsker å samle en gruppe engasjerte 
innbyggere for å diskuterer Siljans 
fremtid.  

Meld deg på via epost: 
post@siljan.kommune.no  

Kontaktperson Andrea Tverå,  
andrea.tvera@siljan.kommune.no  

For mer informasjon se: 
www.siljan.kommune.no 

 Årsmelding 2020 - Kontrollutvalget 

 Avvikling Vekst i Grenland 

Kommunestyremøtet holdes på den 
digitale plattformen Zoom.  

Kontakt servicekontoret for lenke til 
møtet, tlf. 35942500 eller 
post@siljan.kommune.no 

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



Hei igjen 
Jeg regner med at alle er Korona trøtte 
nå, og det er fullt forståelig. Dere har 
vært flinke å tatt ansvar. Vaksineringen 
har kommet opp på et mer laglig nivå, 
og Siljan har i flere uker ligget godt an 
på prosentvis vaksinerte innbyggere.  
Ikke lett å være spåmann, men mye  
tyder på lettelser i tiltak de neste ukene. 

Boligbygging 

Det er god fart på boligbyggingen i  
Siljan nå, to byggefirmaer satser i Siljan, 
og det er av stor betydning for oss. I  
tillegg har vi startet et attraktivitets  
prosjekt, for blant annet bedre markeds-
føring av nye boligområder. Tomtene på 
Heivegen 2, eller Blåbærvegen, er solgt, 
og fokus kan rettes mot Heivegen 3, 
Solvegen. Her var i utgangspunktet 46 
tomter, noen er endret til leilighetstom-
ter, som betyr en enda bedre utnyttelse 
av arealet. Det har allerede vært stor  
interesse for disse tomtene. Vi går  
spennende tider i møte, en vellykket ut-
vikling innen boligsatsingen i Siljan 
kommune betyr folketallsvekst og økte 
inntekter, og er antakelig det viktigste vi 
kan gjøre for å fortsatt kunne opprett-
holde gode kommunale tjenester til våre 
innbyggere i alle aldre fremover. 

Gatelys 

Ved avkjøringen til Auen Urtegård har 
Siljan kommune satt opp solcelleladet 
gatelys med bevegelses sensor. For  
Siljan kommune er det å regne som et 
prøveprosjekt. Ta gjerne en titt når  
mørket faller på.  

Tilslutt ønske om en riktig 
flott vår, nyt årstiden da alt 
våkner til liv. 

Kjell A. Sølverød 
ordfører 

  

Hageavfall i Siljan  
våren 2021 

 
I år som i fjor blir det henteordning 
for hageavfall i Siljan! 

Datoer for henting våren 2021:  
Mai: Onsdagene 5., 12., 19. og 26.  

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 tøm-
ming. 
- 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:  

ring tlf.: 35 94 25 00, eller epost til 
post@siljan.kommune.no 

innen dagen før henting. 



17.mai i Siljan 
Det blir en annerledes 17.maifeiring i 
år også - ikke barnetog, ikke pølsebod 
eller felles arrangement hvor vi kan 
samles mange.  
 
MEN 17. mai-komiteen, Skole-
musikken i Siljan og Siljan kirke har i  
samarbeid sydd sammen et digitalt 
program, som vil bli delt på Siljan 
kommunes hjemmeside, og  
facebookside!  
 
Vi ønsker alle en 
fin og minnerik  
17. mai-feiring, 
og så håper vi at 
hele bygda kan 
samles neste år!  

Hva skjer i Siljan? 

Biblioteket 
Åpningstider: 

Mandag kl. 12-15 
Tirsdag kl. 12-18 
Onsdag kl. 12-15 
 

Lån el-sykkel! 
Det koster ingenting å låne  
el-sykkel på biblioteket!  
Gå inn på siljanbibliotek.no eller bypak-
ka.no for innsending av lånskjema og 
for mer informasjon! 
 

Siljan bygdekvinnelag 
Onsdag 5. mai kl. 18:00 Topptur til 
Skriua! Oppmøte ved vanntårnet  
i Opdalen kl. 18:00. Ta med sitte-
underlag og mat/drikke etter ønske.  

Lørdag 5. Juni kl. 10:00 Sommer-
avslutning! Vi møtes ved pendler-
parkeringen i Siljan sentrum kl.10, felles 
kjøring til Ingunns Hage i Stavern.  

Siljan kirke 
Kirkegårdsdugnad avlyst i år pga.  
smittevern. Takk til alle som rydder fint 
på sine kjæres graver! 

Ny avfallsordning på kirkegården. Det 
er opprettet en stasjon ved bårehuset. Vi 
ber alle sortere avfallet i de ulike  
beholderne. 

Konfirmasjonsgudstjenesten 2. mai er 
utsatt til 29. august. 

Gudstjenester: Vanlig gudstjeneste i  
Siljan kirke 2. og 9. mai kl. 11:00. 

13.mai i Luksefjell kirke 
16.mai i Gjerpen kirke 
17.mai i Siljan kirke 
23.mai i Skien kirke 
24.mai i Grorud kapell 
06.juni Barnas søndag i Siljan kirke 

10-topper i Siljan 
Årets 10-topper er klare til å bestiges 
fra 1.mai! I år også digitalt via appen 
Trimpoeng. Du har mulighet til å  
velge mellom vanlig klippekort eller 
laste ned appen.  
 
Årets 10-topper består, av 15 flotte 
toppturer i Siljan, hvorav fem av  
turene regnes som barnevennlige  

Fra og med 29. april kan du hente 
Klippekort og 10-topperbladet på  
Siljan bibliotek, på Auto’n i Siljan, 
eller på servicekontoret mellom  
kl. 08-15, ring tlf. 35942500. 

10-topper`n i Siljan er gratis for alle 
som ønsker å delta! 
GOD TUR 



Koronasituasjonen i Siljan 
16. april ble det meld om en person som testet positivt med Covod-19. Alle nærkontaktene 
ble raskt kontaktet og satt i karantene. Totalt er 38 personer blitt smittet med Covid-19 i 
Siljan. 

Nye smitteverntiltak i kommunen? 

21. april skal det vurderes om Siljan og de andre gren-
landskommunene skal fortsette med det høye tiltaksnivået 
på smittevernregler vi har hatt den siste tiden. Følg med 
på radio, aviser og kommunens hjemmeside og facebook 
om eventuelle endringer! 

Uansett, det viktigeste vi gjør nå er å fortsette å holde av-
stand, ha få på besøk hjemme, og heller møtes ute - en 
stund til. Bruk munnbind når du ikke kan holde avstand - 
og test deg hvis du får symptomer, som feber, hoste, tung-
pustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans 
og muskelverk.  

 
 

Koronavaksinering 
 Pr. 15. april er det  har 387 personer fått 1.dose med vaksine, og 144 er vaksinert med 

2. dose i Siljan. 

 Vaksinering av gruppe 4, 65-74 år og de med sykdommer med høy risiko for alvorlig 
forløp pågår nå. 

 Kommunen ringer til alle innbyggere for å tilby vaksine! Det er ikke nødvendig å 
ringe og bestille time for vaksinering. 

 Vaksinasjonen foregår i Samfunnssalen på kommunehuset - se bilder under. 

 Røde Kors sørger for skyss til vaksinering dersom du har behov for det. 
 

 

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

Vaksinasjonskoordinator:  
Solveig V. Vestby - Tlf.: 477 07 169 

Vaksinering i samfunnssalen på kommunehuset 


