
Kommunenytt 
Nr. 8 – desember 2021 - 34. årgang           

Kommunestyremøte 
14. desember 2021 kl. 17:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

 

Saker til behandling: 
 

 Budsjettjustering investerings-
budsjett 2021 

 Budsjett 2022 

 Plan for leve hele livet 

 Reguleringsplan for  
trafikksikkerhetstiltak ved Fv 32 på 
Holtesletta, 2. gangs behandling 

 Handlingsplan for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet 2022 

 Opprettelse av kommunalt  
oppgavefellesskap 

 Garanti for salg av bolig i  
Solsvingen borettslag 

 

Orienteringssaker: 

 Orientering om koronapandemien i 
desember 2021 

INFORMASJON 

Kommunestyrets sakspapirer er  
tilgjengelig på siljan.kommune.no  
5 dager før møtet. 
 

Møtet er åpent for publikum. 
 

Se møtet på Siljan KommuneTV:  
siljan.kommunetv.no 

Neste kommunestyremøte er 
08.02.2022 

God Jul 
Godt nytt år! 

Ta godt vare på hverandre! 



Hei igjen alle sammen 
Vi er kommet til første søndag i  
advent, og på lørdag ble det gjennom-
ført et fantastisk julemarked i Siljan 
sentrum. Det er første gang jule-
markedet gjennomføres på lørdagen 
før første søndag i advent, og etter 
frammøte å dømme var det et riktig 
valg, som bør videreføres. Jule-
markedet ser ut til å ha fått en god  
organisering, med Siljan nærings-
forening i front. Utstillerne var svært 
mange denne gangen og vareutvalget 
svært mangfoldig.  

Priser og premier 
Det ble delt ut premier til årets  
10-toppervinnere, og barna som  
hadde gått minst 5 topper fikk en flott 
flaske med logo.  

Årets næringspris ble delt ut til Kjell 
Olav Høiseth. Det er formannskapet 
som kommer frem til kandidat som 
tilfredsstiller kriteriene. Denne  
gangen ble det Kjell Olav Høiseth 
transport som fikk diplom, kr. 10.000,
- og mange hyggelige ord. 

Kulturprisen blir håndtert på sam-
funnsavdelingen, av kulturleder, og 
utvalg for samfunn enes om prisvin-
neren blant de nominerte. Dag  
Tormod Bergsland ble vinneren denne 
gangen, diplom, kr. 10.000,-, og 
mange hyggelige ord her også.  
Vinneren var dessverre ikke tilstede, 
den formelle overrekkelsen vil finne 
sted senere.  

Før selve julegrantenningen, fikk vi 
en fin fremføring av det unge korpset 
vårt skolemusikken i Siljan. Korpset 
er svært viktig for oss i Siljan, men 
koronaen har vært hard med korpset,  

alt for lange perioder uten trening 
har gitt avskalling.  

Det er svært viktig at korpset får en 
god utvikling fremover.  

Tilslutt på julemarkedet ble grana, 
med en flott lyssetting tent. 

Gratulerer med et fantastisk flott  
julemarked, sett i forhold til innbyg-
gertallet vårt så er det å regne som et 
julemarked med et godt omfang,  
fantastisk. 

Nå er tiden inne for å ønske dere alle 
en riktig god jul og et riktig godt nytt 
år. 

Kjell A Sølverød 
ordfører 

Fyrverkeri 
Minner om forbud mot fyrverkeri i 
Opdalen og et område i Siljan sen-
trum. Det er av hensyn til dyrevel-
ferd kommunestyret har vedtatt for-
skriften om forbud. 

Forbudet gjelder i Opdalen og et om-
råde i Siljan sentrum - se kartet: 

 



Koronainfo 
Siljan kommune følger de nasjonale 
korona koronaregler og rådene! 

Selvtest - kan hentes på utenfor NAV
-kotoret i 2. etg. på Siljansenteret. 

Ved positiv selvtest - ring koronate-
lefon, tlf.: 47707169 for videre opp-
følging. 

Uke 51 og 52 er det legekontoret 
som er koronatelefon, 35942550 - 
åpent hele romjulen, stengt julaften 
og nyttårsaften. 

Koronavaksine 
I Siljan når vi målet om at alle over 
65 år får sin oppfriskningsdose med 
koronavaksine før jul! 

Etter jul fortsetter vaksinering av 3 
dose for de mellom 45-65 år. Innkal-
ling til time vil bli sendt ut løpet av 
januar. 

 Er du syk holder du deg hjemme 

 Ha lav terskel for å teste deg – 
selv ved vage symptomer 

 Er du bekreftet smittet av covid-
19, så skal du isolere deg 

 Vaksiner deg med de dosene du 
kan få, om det er 1. 2. eller 3. dose 

 Hold god avstand til folk – unngå 
håndhilsning og klemming 

 Ha god håndhygiene og hold  
hendene rene.   

Nye regler for karantene og  
isolasjon, og nye anbefalinger fra  
regjeringen fra 1.12.21 - se  
kommunens hjemmeside. 

 

 

 

Kulturprisen 2021 
Dag Tormod Bergsland har fått kul-
turprisen for sitt arbeide og engasje-
ment for Siljan Jeger- og Fiskerfore-
ning. Han har vært primus motor for 
bygging av anlegget i Almedalen, 
han har spesielt lagt ned mange timer 
med dugnadsarbeid både med tanke 
på organisering av arbeidet samt bi-
dratt med betydelig dugnadsarbeid 
selv.  

SJFF hadde ikke vært den aktive  
foreningen de i dag er uten Dag  
Tormod som har brukt enormt med 
tid for at alle som er interessert i jakt, 
fiske og friluftsliv skal kunne drive 
med dette i Siljan. Han har også til-
rettelagt for samarbeid med andre fo-
reninger for å få barn og unge med ut 
i friluft, med jakt og fiske som akti-
vitet.  

Dag Tormod fortsetter å bidra med 
engasjement, organisering, arbeids-
kraft og pågangsmot Han har tatt rol-
len som vaktmester for å holde an-
legget ryddig, og er en ekte ildsjel.  
 

10-topper-vinnere 
På årets julemarked ble det delt ut 
premier til årets 10-topper vinnere. 
De heldige vinnerne av gavekort er:  

1. Miriam Myrvang kr. 3000  
2. Sverre Gurholt kr. 2000  
3. Frida Garmo Forsberg kr. 1000 

Mange barn var til stede for å ta imot 
årets premie for å ha gått minst 5 
topper. De som ikke var tilstede, kan 
hente sine premier på Servicekonto-
ret i åpningstiden, eller kontakte  
Jeanett Aas Andersen på  
tlf. 47271166. 



Hva skjer i Siljan? 
 

UKIS 
17.des. kl. 19:30-23:00 - Grøtfest på klubbhuset 

Siljan Røde Kors 
07.des. kl. 16:30-19:00 - Kafè på Røde Kors-huset, et samarbeid med Siljan bibliotek 
12.des. kl. 11:00-13:00 - Kafè på Røde Kors-huset, et samarbeid med Siljan bibliotek 
Siljan sanitetsforening 
14. des. Kl 18:30 - Møte i kantina Sykehjemmet. Turid Mandt Olsen kommer å leser for oss. 

Siljan Nærmiljøsenter 
09. des. kl. 17:00 - «Etter skoletid» Konsert med Demetrio Scopellity 
14.des.. kl. 18:00 - Julequiz med Willy 
16. des. kl. 11-13 - Barn og Baby treff 
13. des. kl. 18:00 - Siste sjakktreff før jul 

Salg av kaffe og vafler. 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
01. feb.2022 kl. 12:00 - Seniormøte i båthuset med besøk av Tor Bjørvik som vil fortelle om 
bosetting rundt Mykle. Servering av kaffe og kaker og en fin prat. Alle velkommen.  

Tirsdagskafe på Kafeen på sykehjemmet 
14.des. kl. 11:00 - Besøk av elever ved Musikklinja, Tristan Harfredal Melby og Winni Sofie 
Brækken Stein. Salg av kaffe og vafler. VELKOMMEN 

Siljan bibliotek 
07.des. kl. 17:30 - JULEFILM ute i hagen på biblioteket! Ta med sitteunderlag eller ligge-
underlag. Salg av sveler, saft og kaffe i Røde Korshuset fra kl 16:30. Ta gjerne med  
kveldsmaten, vi har bålpanne og popcorn. 

12.des. kl 12:00 - JULEFORESTILLING «Heksagon og Julestria». Kafè i Røde Korshuset 
fra kl. 11:00. 
Advent og jul i Siljan kirke 

3. søndag i advent - Siljan kirke kl. 18.00. Lysmesse.  
4.søndag i advent - Siljan Sykehjem kl. 11.00. Julegudstjenesten for de som ikke kan kom-
me i kirken, familiene, venner, naboer. 
Julaften - Siljan kirke kl. 14.30 og 16.00. Familiegudstjeneste. Sang av Marie Ulsnes.  
1.juledag - Siljan kirke kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.  
2.juledag - Siljan kirke kl. 11.00. Gudstjenesten som har flyttet fra Grorud kapell til Siljan 
kirke. Men beholdt formen med mye sang og en lav terskel for å delta.  
2. januar kl. 11.00 -  Felles gudstjeneste i Gjerpen kirke 
9. januar 2022 - Siljan kirke kl. 17.00 Juletrefestgudstjenesten  

Konsert Jeanne og Bård søndag 19. desember kl. 19.00. Billettpris kr 250. 

 

 


