INFORMASJON

Kommunenytt
Nr. 3 – mai 2022 - 35. årgang

Kommunestyremøte
10. mai 2022 kl. 17:30
Referatsaker:
 Protokoller

fra utvalgsmøter

Interpellasjon:
 Fra

Øystein Ekli - Rasteparken
Siljan Sentrum

Saker til behandling:
Regnskap 2021
 Årsmelding 2021
 Tertialrapport 1.tertial 2022
 Ressurser til Grenland landbrukskontor
 Kjøkkenfunksjonen ved Siljan
sykehjem
 Plan for boattraktivitet 2022
 Oppgavefellesskap i Grenland
 Avtale om komm. oppgavefellesskap start i Grenland
 Forslag til revidert Skiensmodell
2022
 Råd fra kommunene om bedre
polititjenester
 Samarbeidsavtale for politiråd og
politiets tjenester
 Valg av u-råd 10.05.22 til ut
valgperioden


Kommunestyremøtet er åpent for
publikum.
Kommunestyrets sakspapirer er
tilgjengelig på siljan.kommune.no
5 dager før møtet.
Neste kommunestyremøte er
21.06.2022 kl. 17:30.

10-topper’n 2022
I år arrangeres 10-topper’n i Siljan for
15. gang!!
Dette markerer vi med en helt ny topp
og ekstra premiering til alle som
fullfører.
Mellom 1. mai og 30. september kan
du velge mellom 15 flotte toppturer i
Siljan, og blant dem en helt ny topp.
10-topper’n er et kommunalt tiltak i
samarbeid med Siljan Historielag og
Siljan turlag.10-topper’n er gratis for
alle som ønsker å delta. Man kan delta
digitalt med appen Trimpoeng, men
man kan fortsatt få 10-topper’n blad
og klippekort på Biblioteket, Servicekontoret og Auto`n i Siljan.
Mer informasjon se kommunens
hjemmeside.

Ukraina
Siljan Kommune har inngått avtale
om mottak av 15 flyktninger. Vi har
noen egne boliger klare, og ellers avtaler med andre i bygda slik at vi skal
ha nok boliger til 15 flyktninger.
Vi vet enda ikke når flyktningene
kommer til Siljan.
Fylkesveg 32 utenom Holtesletta
I Bypakke Grenland er det for tiden
stort fokus på forberedelser til fase 2
Bypakka. Porteføljen av prosjekter er
et viktig tema for tiden. RV 36 fra
Skyggestein, ut til E18 er og blir det
store prosjektet. Men FV32 utenom
Holtesletta er godt med, noe vi kan
godskrive god administrativ, og politisk jobbing. Hele kommunestyret står
bak. En god oppfølging fremover
både administrativt, og politisk, gir
store forventninger til realisering av
vegomlegging utenom Holtesletta
tidlig i fase 2 Bypakka.
Ønske om et flerbruks hus,
sentrumsbygg i Siljan.
Jeg tror alle politikerne i Siljan ønsker et sentrums bygg med blant annet
bibliotek, men hva som skal være det
totale omfanget av et slikt bygg er det
delte meninger om. Skal kommunen
eie eller leie, det later til å være viktig
for mange at vi skal bygge og eie i
kommunal regi. Vi må ha økonomi til
å bygge og drifte et nytt sentrumsbygg. Vi trenger økte inntekter til
kommunen, vi politikere må være
offensive, og se på nye inntektsmuligheter. Etter min mening er også en
liten kommune, en fremtidskommune
bare den er i en god utvikling, og har
en tilfredsstillende økonomi.
Kjell A. Sølverød
ordfører

Siljan E-Sport
Vi planlegger oppstart av E-Sport i august,
og i oppstarten vil E-Sport lagene være for
aldersgruppen 12-17år.
MEN - men vi trenger fremdeles flere
frivillige. Er dette noe du eller noen du
kjenner som kunne vært interessert i å
være med på så send en melding til
Roy B. Hauge på telefon, E-mail eller
facebook Messenger. Tlf: 41572142.
E-Mail: RoyBHauge@gmail.com.
Les mer på siljan.kommune.no

Hageavfall våren 2022
Datoer for henting av hageavfall
denne våren er onsdagene:
4. mai, 11. mai, 18. mai og 25 mai!
Hageavfallet plasseres ved veien
innen kl. 08:30 på hentedagen.
Kun hageavfall, pakket i pappesker
eller sekker, kvist buntes sammen
med tau i 1,5 meters lengde.
Bestill henting: br uk epost:
post@siljan.kommune.no eller ring
tlf.: 35942500!

TAKK
Sagaenga og Loppedåpan barnehager takker Sanitetsforeningen for
gaven på 10.000 kr til hver barnehage i forbindelse med liv og røre
satsingen i barnehagene. Dette
kommer godt til nytte i lek og fysisk
aktivitet med barna!

4. dose koronavaksine
Personer i Siljan kommune som er
80 år eller eldre, og som ønsker en
fjerde dose, kan bestille time til
vaksinering på tlf.nr. 477 07 169.

Hva skjer i Siljan?
Siljan Jeger og Fisk

Jegertrening og Storviltprøver i Almedalen disse torsdagene:
5., 12. og 19. mai, samt 2., 9., 16. og 30. juni. Skyting er fra kl. 18:00 til 21:00.
Leirdueskyting 8., 10., 11., 18., 24., 31. m ai, 7., 14., 21. og 28. juni.
8.mai er Jegerprøvedag. Vel møtt til lærerik og hyggelig trening!

Siljan skytterlag
10., 24., 31. mai og 7. og 14. juni - Trening 30 skudd og skyteprøver storvilt
Alle dager kl. 18:00. Påmelding frem til kl. 19:30.

Fredagskafè
20.mai kl. 11:00 - «Sclagermix» - 7 musikanter fra Larvik spiller fengende 50– og 60tallsmusikk. Salg av rundstykker, kaffe og vafler fra kl. 10:30.
Inviter gjerne med en venn! Hjertelig velkommen!

Biblioteket - Velkommen til Meråpent bibliotek
Litterært pusterom
Torsdagene 12., 19 mai, 9., 23 juni kl. 10:30-12:00!
Film på biblioteket
Mandagene 9., 23. og 30. mai kl. 12:00 - Velkommen til filmmatinè. Håper du kommer!
Sommerles oppstartsfest
02.juni kl. 18:00 - Oppstartfest for Sommerles for 1.-7.kl elever. Her blir det presentasjon
av årets premier, vi leser første kapittel av årets Sommerles fortelling, deler ut bokmerker
og kanskje får vi besøk av en ekte forfatter?

Mobilt sykkelverksted

11.mai kl. 16:00-17:30 - Bypakke Grenlands rullende sykkelverksted kommer til Siljan
sentrum på parkeringen mellom Spar og Rema1000. De tilbyr enkel sykkelsjekk.

Siljan turlag

11.juni kl. 08:30 – Tur Vindfjell-Skjærsjø. Tur på 7-9 timer. Påmelding.
11-12.juni kl. 15.00 – Kanocamp ved Sporevann. Lek og moro, fisking, padling og
overnatting i telt, eller hengekøye. Påmelding

Siljan Historielag

15.mai kl. 11:00 - Tur med oppmøte på Opdalen Grendehus. 3,5 timers tur. Ta med mat
05.juni kl. 11:00 - Tur til Neset/ytre Siljan. Frammøte på Moholt Jernverk. 3/t.tur lettgått.

Siljan bygdekvinnelag
11.juni kl. 10:00 - Sommeravslutning, tur til Ingunns Hage i Stavern.

Siljan Røde Kors

10.mai kl. 17:30-19:30 - Språktreff på Røde Kors-huset. Velkommen til kaffe og en prat!
17.mai - Velkommen til kaffe/saft og svele før eller etter 17.mai-toget!
02.juni kl. 11:00-13:30 - Formiddagskafè
Program for årets 17-maifeiring i Siljan kommer i posten uke 19!

Hva skjer i Siljan?
Siljan sanitetsforening

10. mai kl. 18:00 - Mannekengoppvisning av HOS WENCHE A/S på Menighetshuset.
08.juni - Sommeravslutning

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag
07.juni kl.15:00 - Grilldag ved båthuset

Siljan kirke

08. mai kl. 10:30 og 12:30 – Konfirmasjonsgudstjenester
15. mai kl. 11.00 – Gudstjeneste
17. mai kl 10.00 – Gudstjeneste
22.mai kl. 11.00 – Gullkonfirmanter
Siljan menighetshus
29.mai kl. 11.00 – Gudstjeneste
04.mai kl. 11-13 - Formiddagsmat
05.juni kl. 11.00 – 1. pinsedags gudstjeneste
04.mai kl. 18:00 - Menighetens
06.juni kl. 11.00 - 2. pinsedag i Grorud kapell
årsmøte
12.juni kl.11:00 - Frivillighetsgudstjeneste
01.juni kl. 11–13- Formiddagsmat.
19.juni kl.11:00 - Grorud kapell - Villblomstens dag

Siljan Nærmiljøsenter

9.mai kl. 15:00-17:00 - Middag for 65+ til kr. 100,- på Solvika. Påmelding innen 6.mai til
Brynjar Rismyhr 905 67 478.

Sommerdager i Siljan
Lenas språksjåvv på Gorningen fredag 10. juni
Lena Barth Aarstad er tilbake med en helt ny forestilling; «Lenas
Språksjåvv», rett og slett om og med Grenlandsdialekta. Lena er en
selverklært språknerd, som med denne forestillingen har latt seg inspirere av «Eides språksjov» på NRK. Med seg har hun Espen
Gjelstad Gundersen på piano og lingvist og språkprofessor Rolf
Theil. Rolf snakker 50 språk, er opprinnelig fra Eidanger, og etter
50 år «innafor» har han gjort bambling av seg. Helt frivillig.
Billettær får du kjøpt på deltaker.no, de kostær 250; Det vil være enkel kiosk og museet på Båthuset er åpent.
Ta gjerne med egen stol.
Arr. Siljan kommune, i samarbeid med Siljan Historielag og
Siljan Sanitetsforening.

Familiedag på Gorningen 12. juni
12. juni arrangeres stor familiedag på Gorningen med konserter, stands, barneunderholdning,
aktiviteter, «torgdag», konkurranser og musikalsk friluftsgudstjeneste. Det blir
matsalg gjennom dagen. Arrangementet har gratis inngang.
Artister: Anne Gravir Klykken & Jon Solberg og bandet Maple Station, i tillegg innslag av
lokale artister og aktører.
Alle lag og foreninger i Siljan inviteres til å delta. Ønsker å delta eller spørsmål om
arrangementet? Kontakt kirkeverge Johnny G. Stene, tlf. 977 78 195.
Arr: Siljan kommune, Siljan næringsforening og Siljan fellesråd i samarbeid med en rekke lag
og foreninger.

