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Kommunestyremøte

TV-aksjonen 24. oktober

19. oktober 2021 kl. 17:30
Referatsaker:
 Protokoller

fra utvalgsmøter

Saker til behandling:
Tertialrapport 2. tertial 2021
 Finansiering av administrativ
ressurs ved Kompetansebyen
Grenland - Birkelandsprosjektet
 Plan for landbruk 2022-25
 Tilstandsrapport for barnevernet i
Siljan 2021
 Plan for Pandemi 2021
 Rapport - Eierskapskontroll Grep
Grenland AS
 Ny selskapsstruktur for
Grep Grenland AS
 Plan for Digitalisering 2022-25
 Høring om revidert Skiensmodell
 Eiermelding 2021


Årets TV-aksjon går til Plans arbeid
for å bekjempe barneekteskap.
Gjennom årets TV-aksjon skal vi
sammen gi jenter muligheten til å
velge sin egen framtid, og vie seg til
livet!
Bli bøssebærer!
Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærere
– hjelp oss å nå ut til husstandene i
Siljan ved å melde deg som bøssebærer ved å:
logg deg inn på blimed.no,
e-post til post@siljan.kommune.no
eller ring tlf.: 35 94 25 00.

Starter opp igjen 11. oktober
Sakspapirene er tilgjengelig på
siljan.kommune.no 5 dager før
møtet.

med tre avganger, syv dager i uken!
Skien-Siljan-Drammen-Oslo
Velg bussen - og bidra til å
opprettholde tilbudet!

Hei igjen

Influensavaksinering

Korona - regner med dere føler det
befriende med full gjenåpning, og
normalisering etter Korona. Synes for
egen del det er herlig å møte alle sammen fysisk igjen, det betyr så mye å
kunne håndhilse ordentlig igjen.

Siljan legekontor starter influensavaksinering fra uke 42.
Ta kontakt for å avtale tidspunkt på
tlf.: 35 94 25 50. Disse er prioritert:

Bypakke Grenland. Det er stor
aktivitet i bypakke Grenland frem
mot fase 2, som er tenkt skal gjelde
fra 2025. Litt senere i prosessen skal
vi legge inn prosjektene, og da
snakker politikerne fra Siljan selvfølgelig om FV 32 utenom Holtesletta. Jeg opplever full tilslutning
både politisk og administrativt til
tiltaket. FV 32 utenom Holtesletta har
naturligvis stor oppmerksomhet i
Siljan kommune sin rullering av
kommuneplan. Denne gang må vi
lykkes.
Grenlandsekspressen. 11. oktober
vil Grenlandsekspressen starter opp
igjen, dog noe redusert rutetilbud fra
Skien over Siljan, og til Oslo foreløpig. Mange har etterlyst det flotte
busstilbudet, samtidig veit vi at reisevanene har endret seg betraktelig under pandemien, antall bussreisende
har gått betraktelig ned. Tror jeg vil si
det så klart, at skal du til Oslo,
bruk Grenlandsekspressen! Blir det
for lite passasjergrunnlag etter
oppstart 13. oktober, blir busstilbudet borte. Ditt reisevalg er et særdeles viktig bidrag,
lykke til.
Kjell A Sølverød
ordfører

Risikogrupper:
- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide etter 12. svangerskapsuke
- Barn og voksne med ulike kroniske
sykdommer, nedsatt immunforsvar
og annen alvorlig og/eller kronisk
sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
Legen kan gjøre en individuell vurdering.
I tillegg anbefales influensavaksine
til følgende grupper, primært for å
beskytte andre (indirekte beskyttelse):
- Helsepersonell som har pasientkontakt
- Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
Les mer her: fhi.no
Det må ha gått minimum en uke fra
man har tatt koronavaksine til man
tar influensavaksine.
Pris
Vaksinen er gratis for risikogruppen,
men med en egenandel på kr, 50,for de som ikke har frikort. Personer
som ikke tilhører risikogruppene må
betale kr. 200,-.

Åpning av Lesekiosk
21.10.21 kl. 12:00
Telefonkiosken ved Heivannet fylles
med bøker!
100 vernede telefonkiosker over hele
landet blir til lesekiosker. Nå er turen
kommet til Siljan, med Siljan bibliotek
som stolt fadder.
På lesekiosken er det ingen lånekort.
Bøkene kan man fritt ta med seg. Og
man kan fylle kiosken med egne bøker.
Telenor kulturarv vernet og bevarte 100
telefonkiosker. Foreningen Les, støttet
av Sparebankstiftelsen DnB, har nå innredet lesekioskene til små bibliotek.

Litterært pusterom
Bli med på noe hyggelig, nytt og spennende.
Velkommen til høytlesing for voksne på
biblioteket. Kort oppsummert:
 Vi er en liten gruppe
 En leseleder leser høyt
 Vi snakker sammen om det vi har lest
 Du kan velge å bare lytte
 Du kan velge å fortelle hva du opplever
 Vi undrer oss sammen
 Det passer for alle – uansett alder (be
gjerne med deg noen).
 Vi serverer kaffe/te og noe godt til
Dato for Litterært pusterom høsten 2021
Torsdagene 28.10, 11.11, 25.11 og
02.12. kl. 10:30-12:00.

Korona-informasjon
Selvtest
For å få tilgang til selvtest i Siljan kan
du ringe Siljan sykehjem, tlf.: 35 94 25
74 (kl. 08:00-22:00) for å avtale utlevering av tester.
- Ta prøven hjemme – ved positiv
selvtest, kontakt leder for smittesporingsteamet, Solveig V. Vestby,
tlf.: 477 07 169
Selvtesting gjelder for:
- Alle som har symptomer på covid-19,
uavhengig av vaksinasjonsstatus
- Alle del- og uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som
er smittet og
- Uvaksinerte øvrige nærkontakter,
bør eller skal testes for koronavirus.
3. dose Koronavaksine
I november begynner Siljan kommune
vaksinering av 3. dose for de over 65 år.
Disse vil få SMS eller brev med oppsatt
time.

Næringsprisen 2021
Send inn begrunnet forslag til hvem
du mener bør være årets prisvinner!
Send til epost:
post@siljan.kommune.no.
Innen 17. oktober.
Les mer om kriteriene på siljan.kommune.no

Kulturprisen 2021
Siljan kommune ønsker forslag til
kandidater til årets kulturpris.
Forslag til kandidater sendes elektronisk fra siljan.kommune.no eller
epost til: post@siljan.kommmune.no
innen 17. oktober

Hva skjer i Siljan?
Siljan kirke
Gründerkveld - 11.nov. kl. 18:30-21:00 - Siljan næringsforening, Siljan historielag og
Siljan kirke inviterer til markering av Hans Nielsen Hauges 250-års jubileum. Foredrag av
Dag Kullerud. Samlingen inngår i Vestf./Telemark gründeruke.
Kirkeklubben for 2.-4.klassinger - Tirsdager kl. 17:00-18:00 i Siljan kirke, datoene
26.10., 2.11., 23.11. 28.nov. kl. 11.00 deltar klubben på familiegudstjeneste. Påmelding på
siljan.kirken.no
Menighetshuset - Formiddagsmat - onsdagene 3.11. og 1.12. kl. 11:00-13:00
Middager - onsdagene 28.10., 17.11., 15.12. kl. 16:30-18:00 Påmelding tlf.: 35941174 eller
epost til menighetskontoret@siljan.kirken.no
Samtalekvelder - onsdagene 27.10. og 24.11. kl. 19:00-21:00

Siljan pensjonistforening
04. nov. kl. 18:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Vi får besøk av Jan Erik Skilbred

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag
Vi er i gang igjen etter pandemien, og håper flere nye vil være med oss til en kaffe og kake
og en hyggelig prat. Vi treffes første tirsdag i måneden, i Båthuset eller i Hallen.
02. nov. kl. 12:00 - Båthuset

Siljan Sanitetsforening
12.okt. kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet. Oktober er fokus på kreft. Vi får besøk
av kreftforeningen i Vestfold og Telemark.
09.nov. kl. 18:30 - Møte med tema demens. Møtene er åpne for alle.

Siljan Nærmiljøsenter
Tirsdager kl.11-15 og kl.18-20: Åpen Kunst & Kaffe
Mandager kl.18-21: Sjakk-kvelder
Tirsdag 19.10: Quizkveld
Torsdag 21.10 og 4.11 kl.11-13: Barn & Babygruppe
Torsdag 21.10, 28.10 og 4.11 kl.14.30: Oppstart «Etter Skoletid» i samarbeid med Siljan
Bygdekvinnelag

Siljan bygdekvinnelag
03.nov. kl. 18:00-utover - Årsmøte på Solvika. Påmelding tlf.: 92815532 senest 29.10.21.
23.nov. kl. 18:00-21:00 - Møte på Opdalen Grendehus. Vi lager julekrans.

10-topper’n 2021 er over for denne gang!
Tusen takk til alle som deltok i år, enten det var via Trimpoeng eller klippekort. Til
sammen er det gått en formidabel distanse i Siljan, hele 14.762 km. Dette tilsvarer ca.
3 turer tur/retur Lindesnes Nordkapp!!
Det var totalt 427 deltakere i årets konkurranse, av disse, 30 barn. Alle som har gått
10 eller flere topper blir med i trekning av gavekort. Vinnere blir kontaktet, før premieutdelingen, som vil foregå ved årets julemarked (mer info kommer i neste nummer). Alle barn som deltok i konkurransen vil også bli premiert på julemarkedet.

