Budsjett 2017,
Økonomiplan 2017-2020:
Kommunestyret behandlet budsjett og
økonomiplan i møte 15. desember.
Fullstendig vedtak vil ligge ute på våre
hjemmesider i siste halvdel av desember.
Kommunale avgifter/betalingssatser:
Kommunestyret har vedtatt følgende utvalgte
avgiftsøkninger for 2017:
- Årsavgift vann og kloakk + 2,4%
- Slamtømming private + 2,4%
- Renovasjonsavgift + 2,4%
- Feieravgift + 2,4%
- Nytt regulativ for gebyr byggemeldinger og
tilsyn samt kart og delingsforretninger vil
gjelde fra 1. mars 2017.
- Brøyting av privat vei + 2,4%
- Foreldrebet. barnehage kr. 2.730,- pr mnd
Oppdaterte lister over samtlige kommunale
betalingssatser vil være tilgjengelig på våre
hjemmesider fra ca 1. januar.
Ellers vedtok kommunestyret blant annet:
- Uteområde mellom Iveland skole og Ivelandshallen (kunstgressbane, ballbinge og
bevegelsesanlegg) igangsettes i 2017
- Det settes av kr. 100.000,- til sommervedlikehold av private veier i 2017
- Det settes av kr. 500.000,- for tilrettelegging av fiberutbygging i 2017
- Det settes av kr. 700.000,- til treningsutstyr
i nytt treningsrom i Ivelandshallen i 2017
- Det settes av kr. 500.000,- til stedsutvikling
på Skaiå i 2017.
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NAV-Iveland:
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag mellom
kl. 12.00-14.00. Åpent alle dager mellom kl. 09.0015.00 for timeavtaler. Timeavtaler gjøres på tlf. 55 55
33 33 eller ved oppmøte på kommunehuset.

I 2017 kommer det endringer
i regelverket for den statlige
bostøtteordningen. Det blir
endringer i regelverket, søknadsfrist og utbetalingsdato.
Endringene gjelder fra søknadsperioden for januar, som
starter 15. desember. Info på våre hjemmesider.

Undervisningsinspektør Iveland skole:
Fra 1. mai 2017 har vi ledig en 100% stilling som undervisningsinspektør ved Iveland skole (80% adm. 20% undervisning), med ansvar for SFO. Inspektøren har delvis
resultat-, fag-, personalansvar for skolens tjenester.
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt
med rektor Ole Kristen Hægeland tlf. 905 64 164.
Søknad sendes elektronisk via våre hjemmesider.
Søknadsfristen er søndag 8. januar 2017.

Du finner utfyllende informasjon om
eiendomsskatt på våre hjemmesider
Februar-utgaven av bygdebrevet ligger i din postkasse
ca 30. januar.
Innleveringsfristen er
torsdag 19. januar kl. 14.00.

Månedens oppfordring (januar):
Du utfordres til å stikke innom en i ditt
utvidede nabolag for å ønske godt nytt år.
Kanskje passer det å invitere på en kopp
kaffe eller litt kveldsmat i samme slengen?

Mail: fub@iveland.kommune.no
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Vatnestrøm-kalenderen 2017:

VOSS-stipendet 2017:

Dette er 16. året på rad denne kalenderen
utgis. Kalenderen selges på kommunehuset
og på butikkene, og koster kr. 100,-.

VOSS Water of Norway har
innstiftet et stipend for å
anerkjenne lokalt initiativ:
Voss-stipendet deles ut årlig til
enkeltpersoner, lag, foreninger,
kommunal som så vel privat virksomhet som har bidratt på en
positiv måte i Iveland kommune.
Mottager velges av en jury bestående av to representanter fra
Iveland kommune og to representanter fra Voss of Norway
ASA. Voss-stipendet er på kr. 25.000,-.

Ung Kultur Møtes (UKM):
Arrangementet blir avholdt på kulturhuset i
Vennesla lørdag 4. mars.
UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av
små lokale festivaler hvor ungdom kan delta
med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune
sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune
Påmelding på ukm.no.
Mer info kommer snart på våre hjemmesider.
Kontakt gjerne kulturleder på tlf. 901-17842.
Et samarbeid mellom
kommunene Vennesla
og Iveland.

Ledig plass i kulturskolen:
Vi har ledig plass innen gitar/trommer, med
mulighet for oppstart umiddelbart. Ta
kontakt med kulturleder tlf. 901-17842
for mer informasjon

Kandidater kan foreslås til juryen innen 1. februar hvert
kalenderår og stipendet vil deles ut innen 1. juni samme år,
fortrinnsvis under en kulturkveld eller
bygdesammenkomst.
For nominasjoner til VOSS-stipendet benytt eget skjema
som snart ligger på Iveland kommune sine hjemmesider.
Ta gjerne kontakt med kulturleder Finn Terje Uberg tlf.
901-17842 ved evt spørsmål.
VOSS-stipendet ble utdelt for første gang i 2014, og ble da
tildelt Vatnestrøm oppvekstsenter. Idrettsskolen i Iveland
idrettslag (2015) og Iveland frivilligsentral (2016) har også
mottatt stipendet de to siste årene.

Digital teknologi - venn eller fiende?
Filosofikafe på Åkle kulturarena mandag 13. februar kl.
19.30 v/Bjørn Vassnes (bildet). Hva er viktigst for barns
utvikling og læring - Ny teknologi? - Nettbrett? - Kroppslig nærhet? - Fysisk aktivitet?

Babysang på Iveland bedehus:

Digital teknologi
- venn eller fiende? -

Det blir babysang tirsdag 10. og 24. januar kl.
11.00. Samlingen med
sang og bevegelser for
de små varer i ca en
halv time. Etterpå blir
det kaffe og prat.
Reklame Ivelandshallen:
Vi har fremdeles ledig plass i
Ivelandshallen dersom du eller
ditt firma ønsker reklameplass.
Kontakt kulturleder på tlf. 901
-17842

Bygdebrevet for 20 år siden
- viktig lokalhistorie I januar 1997 var følgende saker i fokus:
a) Barne og ungdomsplan for Iveland kommune
b) Informasjon vedr de tre kommunale vannverkene
c) Frisklivssentralen sine aktiviteter vinter/vår 1997
d) Gerd Signe Vigebo ny økonomisjef
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Demens i familien? Invitasjon
til pårørendeskolen:
“Nettverksgruppe demens” i Vennesla og
Iveland kommuner starter igjen opp
“pårørendeskolen” for pårørende til
personer med demens.
Pårørendeskolen er et kurs- og samtaletilbud til
pårørende som har et familiemedlem eller en nær
venn med demenssykdom. Personen med demens
kan bo hjemme eller på institusjon. Pårørende får
mer kunnskap om demens, møter andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Tømmekalenderen:
Grå dunk (restavfall): 11. januar
Grønn dunk (papir): 18. januar
Plastsekk (plast):
18. januar
Brun dunk (matavfall): 11. og 26. januar
Glass og metall:
26. januar
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent tirsdag 31.
januar mellom kl. 16.00-19.00.

Andalucia rundt:
- onsdag 11. januar kl. 19.30

Nina Irslinger tar oss
med til Syd-Spania og
fem fantastiske
Kurset er lagt opp over 4 samlinger (01.02,
kulturbyer (Cordoba,
15.02, 29.02 og 14.03), alle dager kl. 17.30Sevilla, Cadiz,
20.30.
Malaga og Granada).
Påmelding innen 13. januar til Venneslaheimen Vi får se varierte
tlf. 381-50960 eller lokal demenskoordinator Bi- landskap, solkysten
og høyfjell. Det blir pianomusikk av Spanias svar på
anka Gemballa tlf. 902-76700.
vår egen Edvard Grieg - Isaac Albeniz
Tilbudet er gratis!
Flotte bilder, spennende fortellinger og feiende, flott
Ytterligere informasjon på våre hjemmesider.
spansk pianomusikk. Velkommen til Åkle kulturarena
onsdag 11. januar kl. 19.30. Inngang kr. 100,-.
Vi har betalingsautomat. Enkel servering

Iveland folkebibliotek er betjent tirsdag 12.0018.00 og torsdag 15.00-18.00, men er tilgjengelig ca 65
timer i uka. Vi har egen selvbetjeningsløsning. Kom
gjerne innom og få et nasjonalt lånekort (gratis), så kan
du benytte hele vårt tilbud.

”Rikets Stillstand” kommer til Iveland
8. mars

Informasjon fra frivilligsentralen:

Ivelandshallen mandag 16. januar

Åpningstidene er mandag og onsdag kl. 09.3014.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl. 18.00.
Bestestaua / Frivilligsentralen holder stengt i
romjula.
Frivilligsentralen har den årlige juletrefesten
tirsdag 3. januar kl 18.00. Det blir kaker og
kaffe, gang rundt juletreet, med musikk av
husorkesteret vårt.
Datakafe tirsdag 10.
januar kl 18.00
Kvinneklubb tirsdag
17. januar kl 18.00
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Iveland bedehus - program januar:

Velkommen til en hyggelig handel!

→ CR: Hver onsdag kl. 18.45 - 52 ganger pr år!
→ FIX: Hver mandag (ikke i romjula)
* 14.01: Ungdomskveld kl. 20.00
* 19.01: Torsdagskveld på bedehuset. Tale av
nytilsatt medarbeider på bedehuset
Kjetil Viland. Sang: Husbandet
* 26.01: Misjonsforeninga samles kl. 19.30
I det bygdebrevet går i trykken er ikke alt helt på
plass for januar. Følg med på
www.ivelandbedehus.no for mer info etter hvert.

Har du eller
noen i din familie
KOLS?
Velkommen til lærings– og
mestringskurs for deg som har kols!
Praktisk informasjon:
- Kurset går over fire kvelder: 7., 14., 21. og 28.
februar 2017 kl. 17.00 - 19.30
- Kursavgift: 250,Kurset er i regi av frisklivssentralen i Iveland og
Vennesla kommune, og holdes på Vennesla
omsorgssenter (hovedinngang gamlebygg
(Venneslavegen 289, 4700 Vennesla)
Påmelding til Tonje Myrland, fysioterapeut i Iveland
kommune: tlf. 45482747, mail:
tonje.myrland@iveland.kommune.no innen
24. januar.

Kirkelig aktivitet:
15.01: Gudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/ Ivar Skippervold
29.01: Familiegudstjeneste på Iveland
bedehus kl. 11.00 v/Ragnhild Åsan Andersen.
Utdeling av 7 års bok

Høring av felles lokal forskrift om
utslipp av sanitært avløpsvann i Birkenes,
Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner:
Eventuelle merknader
sendes til Kristiansand
kommune innen
13.02.2017.
Utfyllende informasjon
finner du på våre
hjemmesider.

Vi gratulerer Eivor Øina som vinner av
”Ivelandskaka 2017”!

Husk også:
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går fra
Iveland bedehus kl. 10.00. Kontaktperson: Solveig
Aagesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 95878863.
* Influensavaksine: Kontakt legekontoret 37961230 dersom du trenger vaksinen
* Ruslegruppa har vinterferie.
* Fredagsklubben i hallen 13. januar. Buss t/r fra
hhv Skisland og Vatnestrøm kl. 18.30 / 22.30.

Følg Iveland kommune på:
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