
Kommunenytt 
Nr. 4 - juni 2017 - 30. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

20. juni 2017 kl. 17:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til behandling: 

 Årsmelding 2016 for Grenlands-
samarbeidet 

 Avtale og vedtekter for Grenlands-
samarbeidet 

 Handlingsplan 2017 og Handlings-
program 2017 for Grenlands-
samarbeidet 

 Ny vertskommune for Arbeidsgiver-
kontrollen i Grenland 

 Økonomiplan 2018-2021 

 Standard abonnementsvilkår for vann 
og avløp 

 Belønningsavtale for Grenland  
2017-2020 

 Samarbeidsavtale mellom Skien og 
Siljan kommuner om innsamling og 
behandling av avløpsslam fra slam-
avskillere, tette tanker, minirense-
anlegg og lignende 

 Tildeling av enerett for innsamling, 
sortering og innsamling av avfall fra 
kommunene til Renovasjon i Grenland 

 

Kommunestyret 

 Prosjekt om Siljan bygdesentral 

 Lokal forskrift om tildeling av lang-
tidsopphold og ventelisteplass ved 
sykehjem - kriterier og  
vurderingsmomenter 

 Brukerundersøkelse - avdeling for 
helse 

 Reglement for delegering pkt. 5.3 

 

Møtet er åpent for publikum. 
Sakspapirene er tilgjengelig på 
www.siljan.kommune.no 5 dager før 
møtet. 

Kontaktpersoner: Øydis Strandgård 
Tlf. 907 56 203 og  
Me e Holte Vinkenes tlf.: 977 44 149 



Hei i Siljan bygda 
I denne siste hilsen fra ordfører før 
sommeren, så har jeg lyst til å skrive 
om min opplevelse på Grunnlovsmar-
keringen 17 Mai 2017.  

Når jeg nå har kommet til min andre 
17 Mai som ordfører så er liksom 
tryggheten i orden og det er mulig å 
observere litt gjennom dagen. Det å 
begynne dagen med noen høytidelige 
ord fra vår kjære prest i kirken vår, 
og så fortsette med det høytidelige 
ved bautaen gir en god start på da-
gen.  

Når 17 Mai toget skal stilles opp så 
må Siljan enda en gang ty til Svenske 
musikanter, så skal det sies at det 
Svenske korpset har gjennomført på 
en utmerket måte. Det er likevel litt 
rart, Siljan skal fortsette som egen 
kommune, og da er identitet, og  
Siljan kommune sitt selvbilde svært 
viktig. Når jeg vet at arbeidet med å 
stable på beina korps i bygda er på 
gang, så varmer det ordfører om  
hjertet.  

Korpset trener, og til høsten starter 
kulturskolen med undervisning på 
forskjellige instrumenter.  

Likevel denne gangen ble 17 Mai tog 
turen gjennomført med innleid korps 
etter god planlegging fra 17 Mai  
komiteen. Så noen linjer om under-
holdningen som ble gjennomført i 
samfunnsalen.  

Her kjente ordfører svært stor stolthet 
over bygda vår, som har ressurser til 
å sette i sammen et så flott program.  

Det blir spennende å følge arbeidet 
fremover Kulturskolen, 17 Mai komite-
ene, og hva skolen kan bidra med av 
spennende overraskelser på kommende 
17 Mai arrangementer.  

Med det vil jeg ønske dere alle en 
riktig god sommer. 

 

Kjell A Sølverød 
Ordfører 

Stortings- og 
sametingsvalg 
2017 

Manntallet legges ut til offentlig  
ettersyn ca. 10.07.2017. 
Tidligstemmegivning:  
01.07-09.08.2017  
mandag-fredag kl. 08:00-15:30. 
Forhåndsstemmegivning:  
10.08-08.09.2017  
mandag-fredag kl.08:00-15:30.  
Utvidet åpningstid 31.08 og 06.09.17 
frem til kl. 19:00. 

Forhåndsstemmegivning på sykehjem-
met og evt. ambulerende forhånds-
stemmegivning hjemme er onsdag 
06.09.2017 

Valgdagen er 11.09.17  
på Kommunehuset, kl. 10:00-20:00 



Kulturskolen 
Du kan velge mellom 15(!) tilbud på 
kulturskolen i Siljan skoleåret 
2017/18! Brosjyre med beskrivelse 
av de ulike tilbudene blir delt ut til 
grunnskolen i disse dager. Søknads-
frist 30. juni!  

De ordinære tilbudene koster 
kr.1.053,- pr. halvår/semester. Det er 
også en  ordning med søskenrabatt 
(30% og 50%).  

Du søker elektronisk på 
www.siljan.kommune.no, og har du 
spørsmål eller trenger veiledning, 
kontakt kulturskolen eller service-
kontoret: 
kulturskolen@siljan.kommune.no , 
Tlf.: 957 61 284 
Servicekontoret: 
post@siljan.kommune.no,  
Tlf.: 35942500 

Nasjonaldagen 17.mai 
17.mai er en viktig dag for Norge. Det 
er Norges nasjonaldag. Vi feirer at 
Norge fikk egen grunnlov i 1814.  

Folk går i tog og korps spiller. De kler 
på seg fine klær, og mange har på seg 
bunad. De spiller nasjonalsangen. 
Flagget heises om morgenen, og tas 
ned klokka ni på kvelden. Barna spiser 
pølser og is.  

Vi samlet oss ved voksenopplæringa 
og ventet på barnetoget. Når de kom 
ble vi med dem. Da gikk vi til syke-
hjemmet og stoppet litt der. Korpset 
spilte for de gamle. Etterpå gikk vi til 

ungdomsskolen. Der hørte vi ordføre-
ren holde tale. Vi sang «Ja, vi elsker 
dette landet», det var fint. Vi hørte Ei-
nar Ask holdt tale. Korpset spilte, de 
kommer fra Sverige, og de var veldig 
flinke.  Barna hadde leker. 17.mai er 
barnas dag. Vi ble rett og slett veldig 
slitne etterpå. 

Det var en helt spe-
siell dag i hele lan-
det. Vi gledet oss på 
denne dagen, det 
var en flott dag! 

Med hilsen grunn-
skoleklassen på vok-
senopplæringa. 

Nyankomne flyktninger i 
Siljan kommune 
Siden desember 
2016 har Ghada 
Hassan Al-
Ahmadi og Mo-
hammad Al-
Mohammad 
bodd i Siljan 
kommune. De 
har bodd i et asylmottak i Norge i ett 
år før de fikk bosette seg i Siljan.  
Ekteparet liker å fiske og de gleder seg 
til fiskesesongen kommer i gang. De 
har allerede kjøpt seg robåt! Kanskje 
kan du gi dem tips om gode fiskeplas-
ser? Begge to går på norskopplæring 
på Siljan Voksenopplæring.  

De ønskes hjertelig velkommen til Sil-
jan kommune!  



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 2.mai-13.juni 2017 

 
Siljan Turlag 
18. juni kl. 10:00 - Tur til Galten fra Vierød. Parkering ved 
Vierød 

 

Siljan Røde Kors 
Siljan Røde Kors er nå klare til å ta i bruk den nye sykke-
len på sykehjemmet. 4 frivillige er ferdig kursa, og klare til 
innsats! 
Kvinnekafeen har pause i sommer, men starter opp igjen på 
Gamle lensmann mandag 18. sept. Nærmere info i neste Kommunenytt. 
Vi har behov for flere aktive, så ta kontakt dersom du har lyst og litt tid! 
Tusen takk til alle våre frivillige og medlemmer for flott innsats i vårhalvåret!! 

 
Siljan Pensjonistforening 
Minner om påmelding til Bergensturen 20.-23. august. Det er ledige plasser, og alle 
kan melde seg på - det er ingen medlemstvang.  
Påmelding til Anne Grethe, tlf. 926 24 593 eller Ragnhild, tlf. 938 07 018.  
Vi ønsker alle velkommen på tur! 

 

Siljan Motorcrossbane 
Mandag og onsdag kl. 17:30-21:00 og lørdag fra 10:30-15:00. Disse 
dagene holder Siljan motorcrossbane åpent. De leier ut barne– og ung-
doms-crossykler (da må det løses engangslisens til Norges motorsports-
forbund), og låner ut en del kjøreutstyr/sikkerhetsutstyr. 
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Hageavfall 
Bestilling av henting: 
tlf.:35942500 eller på  
epost: post@siljan.kommune.no  

innen dagen før henting! 

Siste henting i vår er 15. juni. 

Datoer for henting til høsten:  
August: 10.,17.,24. og 31. 
September: 7.,14.,21. og 28. 

 

Sommerstengt 
Biblioteket holder stengt i uke  
27-28-29-30 og åpner igjen mandag 
31. juli 

God sommer! 


