INFORMASJON

Kommunenytt
Nr. 7 – november 2021 - 34. årgang

Kommunestyremøte
16. november 2021 kl. 18:30
Referatsaker:
 Protokoller

fra utvalgsmøter

Saker til behandling:
Bypakke Grenland - Handlingsprogram 2021
 Videreføring av Bypakke Grenland
- rammer for ny bystrategi og
proposisjon til Stortinget
 Trafikksikring Sentrumsveien og
Gurholtveien
 Høring om revidert Skiensmodell
 Plan for Beredskap 2022
 Prosjektperiode 2022-27 for
vannområdet Siljan-Farris med
vedtak om finansiering
 Forslag til endring av reglement for
tildeling av tilskudd til kulturarrangement
 Salg av leilighet i Siljan Sentrum
borettslag
Orienteringssaker:
 Rutine for helsemessig-, sosial– og
smittevernberedskap


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

Hei igjen
Næringslivet i Siljan. Det er allsidig å
være ordfører i en liten kommune, og
det er stort sett positivt. En vesentlig
rolle for ordfører er å jobbe med
næringsutvikling. I tillegg har vi Tore
Halvorsen som næringskontakt for
Siljan i 10% stilling. Jeg tenker at alle
kommuner med respekt for seg selv,
må ha fokus på næringsutvikling, og
et godt næringsliv.
I dag har Siljan en oppegående
næringsforening som teller 55
medlemmer, og potensiale for enda
flere medlemmer. Det er faktisk en
vesentlig utvikling i bøgda sitt
næringsliv. Vi har veldig mange håndverkere, mange små og mellomstore
entreprenører, som er en voksende
gruppe. Transport er en stor næring i
Siljan. Vi har mange arbeidsplasser
innen rustfri produksjon, og handel
innen rustfritt. I tillegg, handel innen
dagligvare og servering.
Skogbruksrelatert handel, og skogsdrift er i utvikling. Det avvirkes mer
skog, og tømmeret selges til ganske
gode priser, det ansettes også flere
personer igjen innen skog, og utmarks
basert næring. Jordbruket er også i en
god driv, generasjonsskifte er
gjennomført på mange gardsbruk, og
mange av de unge har satsa på nye
driftsbygninger.
Nye næringer har også kommet til i
jordbruket. Personer fra sentrale
Grenland viser interesse for næringssatsing i Siljan, men har så langt ikke
fått tilgang på areal. Andre mer lokale
har fått kjøpt tomter, og tomtene er
under opparbeiding. Det er faktisk
lokale som har ønske om erverv av

næringstomt, som har ventet alt for
lenge. Nå jobbes det for nytt
næringsareal inn i rullering av
kommunens arealdel. Siljan kommune trenger en god driv på næring inn
i fremtiden, for å styrke vår kjære
kommunene.
Kjell A Sølverød
ordfører

Månedlig fakturering
Ønsker du månedlig faktura på
kommunale avgifter og eiendomsskatt?
Les mer og søk om avtale om dette
på siljan.kommune.no/skatter og
avgifter.

Har du eFaktura?
1. des. 2021 endrer banknæringen fra
eFaktura 1.0, til eFaktura 2.0 – motta
alle fakturaer rett i nettbanken! Les
om dette på eFaktura.no.
Vær oppmerksom på at dersom du
har opprettet eFaktura-avtale på
vegne av andre personer vil ikke
dette lenger fungere i ny versjon.
Faktura vil nå kun sendes til
registrert fakturamottaker.

BrevGiro
Siljan kommune går over til ny
faktura i 2022. For deg som bruker
BrevGiro kan du nå signere denne
fakturaen og sende inn sammen med
følgeseddelen. Se
siljan.kommune.no for alternative
betalingsløsninger.

Hva skjer i Siljan?
Noe å selge eller vise fram?
Siljan Næringsforening og Siljan
kommune inviterer til å ta del som
utstiller/selger på årets julemarked.
Ta kontakt med Næringsforeningen;
morten@siljanhjort.no.

Fredagskafe
Velkommen til tirsdagskonsert
14. desember kl. 11:00 på Kafeen på
sykehjemmet. Vi får besøk av elever
ved Musikklinja. Medvirkende,
Tristan Hafredal Melby og Sofie
Brækken Stein. Salg av kaffe og
vafler.

Juleforestilling på biblioteket
12. desember kl. 12:00
«Heksagon og julestria»… - hva ønsker egentlig en tulleklovnevenn seg?
Røde Kors har åpen kafè!

Julekino

i hagen på biblioteket

7. desember kl. 17:30
Biblioteket, i samarbeid med Barnas
Turlag og Siljan Turlag inviterer.
Røde Kors har åpen kafè!

Barnas Turlag
18.nov. kl. 17:00 - Hodelykt og
reflekstur. Oppmøte på parkering til
Loppedåpan bhg. Vi tenner bålpanne
med mulighet til å grille. Ta med
hodelykt og kosedyr!

Siljan Turlag
19.nov. kl. 19:00 - Julesamling. Kom
og hør Jan Erik Tangen! Påmelding:
SMS til 47020690, eller epost:
siljan.turlag@dnt.no

Frivillig til fredagskafe?
Har du lyst til å være med i gjengen
av frivillige som jobber med
fredagkafe? Bli med på informasjonsmøte 12. nov. kl. 12:00 på
dagavdelingen på sykehjemmet, eller
ta kontakt med
Keth Løvberg, tlf. 950 38 541.

Hva skjer i Siljan?
UKIS
19.nov kl. 19:30-23:00 - Neon Party på klubbhuset - Mulig å male seg på UKIS fra kl.
19:30-20:00!
03.des. kl. 19:30-23:00 - Klubbkveld - Konkurranse fra kl. 21:00. Meld deg på når du
kommer

Siljan kirke, næringsforening og historielag
Gründerkveld - 11.nov. kl. 18:30-21:00 - Foredrag v/Dag Kullerud, lokalhistorisk innslag,
sveler og kaffe.

Siljan kirke
14.nov. kl. 11:00 - Familiegudstjeneste. Sneltvedt GospelKids synger
28.nov. kl. 11:00 - 1.søndag i advent, kirkeklubben i Siljan deltar.
Siljan menighetshus
17.nov. og 15. des. kl. 16:30-18:00 - Middag. Påm.: tlf. 35941174 eller epost:
menighetskontoret@siljan.kirken.no innen tirsdagen før.
24.nov kl. 19:00-21:00 - Samtalekveld
01.des. kl. 11:00 - Formiddagsmat

Siljan pensjonistforening
25. nov. kl. 17:00 - Julebord på Vindfjelltunet. Musikk av Jan Erik og Bjørn. Påmelding til
tlf.: 92624594 eller 93807018. Alle velkommen!
02.des. kl. 18:00 - Adventsmøte på Siljan sykehjem. Underholdning, servering og loddsalg.
Ta gjerne med en gevinst. Alle velkommen

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag
07. des. kl. 18:00 - Julebord i hallen. Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt tlf. 41626711

Siljan Nærmiljøsenter
Åpen Kunst & Kaffe - Tirsdager kl.11-15 og kl.18-20. Gratis kaffe og vaffel
Sjakk-kvelder med Har ald - Mandager kl.18-21
Quizkveld m/Willy - Tirsdag 23.11 kl. 18-20.
Barn & Babytreff - Torsdag 18.11 k l.11-13: med førstehjelpskurs. Samarbeid med Siljan
Røde Kors.
Etter skoletid for 8-10 klasse: Torsdag 11.11, 18.11 og 2.12 kl. 18-20. Disse dagene i
samarbeid med Siljan Skytterlag på skytterbanen.
Etter skoletid for 7-10 klasse: Torsdag 25.11 kl. 17-20 i samarbeid med Demitrio Scopelliti, på Nærmiljøsenteret.
Adventsamling - Tirsdag 30.11 k l. 11. Gr atis lunsj og julekonser t med tr ubadur og
musiker Steinar Sande fra Porsgrunn.

Siljan bygdekvinnelag
24.nov. kl. 18:00-21:00 - Møte på Opdalen Grendehus. Vi lager julekrans.

