Kommunenytt
Nr. 5 – september 2021 - 34. årgang

Kommunestyremøte

Min vei ut av sosial angst

14. sept. 2021 kl. 18:30
Referatsaker:

Velkommen til et livssynsåpent
arrangement i Siljan kirke
5. oktober kl. 18:00
Du møter

Beathe Ruth Zahl Larsen

Gisle Roksund

Jeanne Bøe
Temakvelden er et samarbeid mellom
Siljan kommune, avd. helse og Siljan
kirke i forbindelse med markering av
verdensdagen for psykisk helse.

 Protokoller

fra utvalgsmøter

Saker til behandling:
Lovlighetskontroll av sak i
kommunestyret
 Valg av representant til Renovasjon
i Grenland IKS
 Forslag til høringssvar - forskrift
for tilskudd til frivillighetssentraler
 Reglement for flagging
 Tilstandsrapport for grunnskolen i
Siljan 2020-2021
 Kommuneplan 2022-34 – forslag til
utbyggingsområder til konsekvensutredning
 Plan for kompetanse
 Delegering til salg av tomter på
Holtesletta industriområde
 Endring av vedtekter i SFO


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

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
på epost til
post@siljan.kommmune.no
innen 17. oktober

Hei igjen

Støttekontakt

Så har sommeren alt passert, og den
friske gode høstluften overtar. Det er
god aktivitet i bøgda vår om dagen,
jeg tenker å ta en liten gjennomgang.

Kan du tenke deg å være støttekontakt, en person som bidrar til at
mennesker får en aktiv og meningsfull fritid?

Hva gjelder prosjekt fiber så meldes
det at salg av abonnement går etter
planen. Mobilmasten i Opdalen tomten er ryddet av dyktige lokale
krefter. Vi satser på at resten kommer
på plass utover høsten, og at mobilsenderen er operativ før årsskiftet.

De fleste oppdrag er på 2-4 timer pr.
uke med timelønn etter tariff.

Boligbyggingen er i god dr iv, det
popper opp nye hus hele tiden. Det er
en god og nødvendig utvikling for å
trygge bøgda vår fremover.

post@siljan.kommune.no så skal du
få mer informasjon.

På næringsarealene er også aktiviteten sterk stigende, det graves og
sprenges på nye næringstomter.
På området idrett har Siljan utmerka
seg med Norgesmestere i mange år på
rad, og et år hadde Siljan 4 NMvinnere!
I år er det så langt skyttere fra Siljan
som utmerker seg i svært stor grad.
18 år gamle Martin Røsaker gjorde
det stort på jegertrap tidligere i
sommer, og ble yngste kongepokalvinner på 24 år. Tidlig i August slo
unge Røsaker til på nytt med NM gull
i klasse junior. I tillegg ble Pål
Høynes NM vinner i klasse senior.
Begge ble tatt ut til landslaget.
Gratulerer så mye!
Kjell A. Sølverød
ordfører

Du må være over 18 år og ha
sertifikat og tilgang på bil.
Om du synes dette høres interessant
ut så kan du sende epost til:

Leksehjelp
Kan du tenke deg å hjelpe elever i
grunnskolen med lekser?
Vi trenger leksehjelpere som kan
bidra 2-3 timer i uken på fast
ukedag.
Du får timelønn etter tariff, må være
over 18 år og ha sertifikat og tilgang
på bil.
Ta kontakt med oppvekstavdelingen v/
Torunn B. Steinsholt på epost:

tst@siljan.kommune.no

10-topper`n 2021

avsluttes 1. oktober
Hvis du har brukt klippekort leveres
de på servicekontoret eller på
biblioteket innen 30.sept. Husk navn
og telefonnummer!
Alle som fullfører 10 topper eller
flere, vil være med i trekningen av
gavekort på sportsutstyr. Alle barn,
t.o.m. det året de fyller 12 år, vil bli
premiert dersom de har fullført fem
turer eller flere.

Stortings- og
sametingsvalg 2021
Du kan stemme på forhånd helt frem
tom 10. sept. Servicekontoret på
kommunehuset har utvidet åpningstid
8. og 9. sept., fra kl. 09:00 til
kl. 19:00.
Ellers er det mulig å stemme på
servicekontoret mandag-fredag
kl. 09:00-14:00.
Husk legitimasjon!
Valgdagen 13.september er
stemmelokalet på Kommunehuset
åpent kl. 09:00-21:00

Til lag og foreninger i Siljan
Alle lag og foreninger er velkommen
til samarbeidsmøte i forbindelse med
kommuneplanen 2022-34,
23. sep. kl. 18:30-20:30 i
Kommunestyresalen.
Temaene i møtet er: * Samarbeidsprosjekter * Kommunale tilskudd og
kultur-tilbud * Kommuneplanen
‐ Bo-attraktivitet og nærmiljø - Hva er
ditt lag og forening opptatt av?
‐ Styrke aktivitet for barn og unge.
Vi ønsker at minst én person fra ditt
lag eller forening kommer.
Påmelding til
Andrea.tvera@siljan.kommune.no
eller ring 98459429.
Dersom smittesituasjon tilsier det, vil
møtet foregå på zoom. Invitasjon med
lenke til digital møteplass vil da bli
sendt de som er påmeldt.

Glimt fra Sommerskolen
Lokale lag og foreninger i samarbeid med kommunen laget et flott opplegg for elevene i grunnskolen i Siljan i sommer; Inn på tunet på Tveitan gård hadde Kreativt
skaperverk, Bygdekvinnelaget med Tradisjonelt skaperverksted og Biblioteket som
hadde forfatterkurs. Her er noen utvalgte bilder (med tillatelse) fra aktivitetene!

Hva skjer i Siljan?
Siljan turlag
21. sept. kl. 17:30 - Topptur til Middagskollene i ytre Siljan.
Parkering ved innkjørsel til Auen Urtegård

Siljan Røde Kors
12. okt. kl. 18-20 - Språkkafé med sy-, strikke- og hekleaktiviteter.
Sted: Røde Kors-huset.

Siljan historielag
19. sept. kl. 11:00 - Guidet tur til Viddaseter og Svartvannseter. Oppmøte ved Breivannsbommen.

Siljan Bygdekvinnelag
8.sept kl. 18:00 - Strikkekveld på Opdalen Grendehus.
6.okt. kl. 18:00-21:00 - Syrisk matkurs, i lokalene til SFO på Midtbygda skole

Eldre ut på middag - tilbud for deg over 65 år
Siljan kommune har fått midler fra Statsforvalteren til å invitere hjemmeboende eldre over
65 år ut på en middag. Du betaler egenandel på kr. 125,- til spisestedet. Du er velkommen
til Solvika Restaurant en av følgende dager:
22.sept., 29. sept. eller 6. okt.! Bindende påmelding skjer fra 14. sept. og senest mandagen
før middagen. - ring 35 94 25 00.

Koronavaksinering
Pr. 30. aug. har 1.733 personer fått 1.dose med vaksine, og 1.540 er vaksinert med 2. dose i
Siljan. Alle innbyggere over 18 år, og 16– og 17-åringer har nå fått tilbud om koronavaksine i Siljan.
Myndighetene har varslet at det kan bli aktuelt med vaksinering av 12-16-åringer, og 3.dose
til utsatte grupper. Dette er kommunen forberedt å gjøre når klarsignalet
kommer.
Nå anbefaler kommunen alle som ikke har tatt koronavaksine enda om å
benytte muligheten, og ta kontakt for å få vaksine.

Koronasituasjonen i Siljan
En person i Siljan er meldt smittet med Covid-19 siden 6. juli, så sett i perspektiv har oppstarten i høst så langt gått bra! Teststasjon og smittesporerne i kommunen er klare dersom
det skulle skje et nytt utbrudd. Det er de nasjonale smittevernreglene og rådene som gjelder,
og det understrekes at det er viktig at vi fremdeles fortsetter å holde oss hjemme hvis vi er
syke, holde avstand til andre, test deg hvis du får symptomer og bruk munnbind når du ikke
kan holde avstand

Koronatelefonen: 35 94 25 50. Åpent mand.- fre. kl. 08:30-11:30 og kl.13:00-14:30.
Vaksinasjonskoordinator: Solveig V. Vestby - Tlf.: 477 07 169

