Iveland idrettslag åpner sitt treningssenter i
Ivelandshallen mandag 15. januar 2018. Det vil
bli en spenstig åpningsfest den dagen!
Her er det to rom med masse nytt utstyr. Et rom
for kondisjonstrening og et for styrketrening.
Pris på årskort:
For de mellom 14 - 17 år koster det 750 kr
For de mellom 18 - 120 år koster det 1500 kr
Man kan trene alene på treningssenteret det året
man fyller 16 år, men er du 14-15 år, må man ha
med seg foreldre. Hver enkelt som skal inn på
treningssenteret på ha medlemskap og brikke for
å komme seg inn.
Når man kjøper årskort vil det følge med
opplæring på maskinene.
Ønsker du å kjøpe et
årskort eller ønsker mer
informasjon, ta kontakt
med Møyfrid Oustorp
på mail:
oustorpm@gmail.com
eller på tlf 99511741
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Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021:
Kommunestyret behandlet budsjett og økonomiplan i møte
14. desember. Fullstendig vedtak vil ligge ute på våre
hjemmesider mot slutten av desember.

Kommunale avgifter/betalingssatser:
Kommunestyret har vedtatt følgende utvalgte
avgiftsøkninger for 2018:
- Årsavgift vann og kloakk + 10 %
- Slamtømming private + 20 %
- Renovasjonsavgift + 2,6 %
- Feieravgift + 2,6 %
- Brøyting av privat vei + 4,1 %
- Foreldrebetaling barnehage kr. 2.840,- pr mnd
- Foreldrebetaling SFO kr. 110,- pr time
Oppdaterte lister over samtlige kommunale betalingssatser
vil være tilgjengelig på våre hjemmesider fra ca 1. januar.
Ellers vedtok kommunestyret blant annet:
- Aktivitetshuset på Vatnestrøm v/Vatnestrøm grendelag
tildeles kr. 15.000,- i oppstartstilskudd
- Det bevilges kr. 40.000,- til innkjøp av utstyr til nytt treningssenter
i Ivelandshallen
- Ordningen med tilskudd til
sommervedlikehold av private veier utgår fra 2018
- Det bevilges kr. 1.000.000,- til
stedsutvikling Vatnestrøm i 2018.
- Det bevilges kr. 500.000,- til opprusting av lekearealer ved Skaiå
barnehage
- Det bevilges kr. 500.000,- til uteområde ved Åkle

Ha en fin dag!
Februar-utgaven av
bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 31 januar.
Innleveringsfristen er mandag
22. januar kl. 10.15
Mail: fub@iveland.kommune.no

Månedens oppfordring (januar):
Telefon:
901-17842

Du oppfordres 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?
1

Ung Kultur Møtes (UKM):

Innsamling av tomflasker:

- dugnad til Polentur!
Arrangementet blir avholdt på kulturhuset i
Onsdag 3. januar kjører vi rundt i
Vennesla lørdag 10. februar kl. 18.00.
bygda og samler inn tomflasker. Skulle
UKM (Ung Kultur Møtes) er lokale arrange- vi ikke dukke opp hos deg, må du
ment i alle norske kommuner hvor ungdom
gjerne ringe Kenneth (Vatnestrøm) tlf. 903-60705 eller
kan delta med alle slags kulturuttrykk (teater, Anne (Birketveit og Skaiå) tlf. 950-50131
revy, dans, sang, foto, maleri, dikt m.m.).
I 2018 skal dette ble mega-bra! Vi legger opp Innendørsskyting skytterlaget:
til workshop og sosiale treff både helga før
Hver onsdag kl. 18.00 i Ivelandshallen:
(2-3. feb) og UKM-helga. Alle mellom 10-20
Trening innendørs på 15m bane. Det skytes
år kan bli med på UKM.
med kaliber 22. Skytterlaget har våpen og
Påmelding på ukm.no innen 25. januar..
utstyr til utlån. Barn under 10 år må ha med en voksen. Det
Informasjon på våre hjemmesider og aktuelle koster kr. 30,- for voksne. Barn gratis.
facebook-sider. Kontakt gjerne kulturleder
Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS lanserer i disse
på tlf. 901-17842.
dager sin nye hjemmeside på www.smg-iks.no.
Et samarbeid mellom
Ved å gå på nettsiden kan du enkelt sjekke tømmedatoene
kommunene Vennesla
for din adresse og bestille gratis sms-varsling slik at du får
og Iveland.
en sms kvelden før avfallet blir hentet.
Nettsiden vil inneholde nyttig informasjon for kunder og
Åpningstider ved NAV-Iveland: abonnenter, og viktige driftsmeldinger som forsinkelser i
innhenting og lignende vil også bli lagt ut der.
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag
I tillegg lanseres appen «Min Renovasjon», som inneholder
mellom 12.00-14.00. Stengt onsdag og torstømmekalender og mulighet for å bestille varsel. Du kan
dag. For kontakt utenom åpningstidene ring
også få varsel på flere adresser, noe som er nyttig om du
55 55 33 33.
pleier å hjelpe andre med å sette frem dunker.

Tømmekalender
Grå dunk (restavfall): 11. januar
Grønn dunk (papir): 17. januar
Plastsekk (plast):
17. januar
Brun dunk (matavfall): 11. og 25. januar
Glass og metall:
25. januar
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent
tirsdag 30. januar kl. 16.00-18.00.

Det blir nå slutt på å sende tømmekalenderen i posten til
alle husstander. Men de som fremdeles ønsker å få
tømmekalenderen på papir kan bare ta kontakt med
Setesdal Miljø og Gjenvinning på telefon 379-30040 eller
servicetorget på kommunehuset, så får du et eksemplar.
Tømmekalenderen t.o.m. juni 2018 finner du på Iveland
kommune sine hjemmesider.

Vatnestrøm-kalenderen 2018:
Selges ved de tre butikkene og på kommunehuset. Pris kr. 100,-.

Politiske møter i januar:
→ Tjenesteutvalget 24. jan kl. 18.00
→ Formannskapet 30. jan kl. 09.00
Saksdokumentene finner du på våre
hjemmesider om lag seks dager før
aktuelt møte.

Åkle kulturarena onsdag 10. januar
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Julegranbrenning:

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral:

Søndag 7. januar kl. 16.00 tar
man opp en gammel tradisjon
på Vatnestrøm. Samling på
skolen med eller uten juletre,
bål og bålkos. Ta gjerne med
drikke og kakerester.

Babytreff hver tir sdag mellom kl. 09.30-12.00, i
samarbeid med helsestasjonen.

Det blir åpning av det nye
grendehuset i den gamle
barnehagen. Vafler, kaffe og kakao.

Iveland folkebibliotek:
Ved hjelp av Nasjonalt lånekort
(gratis) har du tilgang til hele vår
samling ca 63 timer i uka.
Biblioteket er betjent tirsdag 12.00-18.00 og
torsdag 15.00-18.00. Iveland folkebibliotek på
instagram: ivelandbibliotek

* Datakafe tirsdag 16. januar kl. 18.00
* Bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00.
Iveland frivilligsentral holder åpent hver mandag,
tirsdag og onsdag mellom kl. 09.30-14.00. Kom gjerne
innom for en kopp kaffe og en hyggelig prat!

Juletrefest 9
januar kl. 18:00:
Vi får besøk av
Husorkesteret

Strikkekafe torsdag
11. januar kl. 18.00

Kontaktinfo:
414-82383

Bygdebrevet for 20 års siden:
I januar 1998 var hovedsakene:
* En utstillingsstafett vedr «Lofthus-opprøret
1786-1787 («Fra revolusjon til reform») var
innom Iveland. Åpning av ordfører.
* Iveland kommune var vertskap for prosjektet
«Distriktsaktiv skole i Setesdal»
* Det ble avholdt et informasjonsmøte om
«flatbane-planene» på Frigstad

Linda Skripeland har ar beidet i bar nehagen i 30
år, og fikk en velfortjent utmerkelse for lang og tro
tjeneste fra Norges Vel på siste personalmøte onsdag
13. desember. Rådmannen delte ut utmerkelsen. Mer
informasjon på våre hjemmesider. Vi gratulerer!

Fotball / ball-lek:
Fotballsesongen 2018 er r ett r undt hjør net og planlegging av sesongen er i
gang. Derfor trenger vi å vite hvor mange barn fra 1. klasse og oppover som har
lyst til å være med. De som har lyst til å være med kan sende en sms med barnets
navn (fornavn og etternavn) til tlf: 913-13049 (Frode Jokelid). Ønsker svar innen
10. januar.
Blir vi flere lag trenger vi flere trenere. Har du lyst til å bidra?
Vatnestrøm skole:
Fotballtrening fra 4 år til og med 2 klasse på Vatnestrøm oppvekstsenter tirsdager fra 17.30-18.45.
Håper å se deg! Kontaktinfo: 958-71705
Ivelandshallen:
Ball-lek for alle 4-5 åringene hver tirsdag mellom 16.30-17.30. Kontaktperson: Kristin Moi, 974-20798.

Følg Iveland kommune på:

Åpningstider i romjulen:
* Legekontoret holder stengt
* Kommunehuset/servicetorget 10.00-14.00
* NAV torsdag 28.12 kl. 12.00-14.00
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VOSSstipendet
2017:
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.

Iveland bedehus - program januar:
→ Mekkeklubben FIX: Hver tirsdag kl. 18.00
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året!
* 07.01: Storsamling kl. 16.00
* 09.01: Kia cafe kl. 17.30
* 11.01: Undervisningskveld kl. 19.30
* 15.01: SuperMandag kl. 17.00
* 15.01: Ledermøte kl. 20.00
* 18.01: Misjonsforeninga samles kl. 19.30
* 21.01: Storsamling kl. 16.00
* 25.01: Undervisningskveld kl. 19.30
* 27.01: 20/40 kl. 19.30
* 29.01: SuperMandag kl. 17.00
* 30.01: Kia cafe kl. 17.30
* 30.01: Salig Blanding kl. 19.30
* 01.02: Misjonsforeninga samles kl. 19.30

Vi henviser til
deres
hjemmesider
og/eller
facebook mht
dansegruppa
sine samlinger

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,-.
Kandidater kan foreslås til juryen innen 1.
februar 2018 hvert kalenderår og stipendet
deles ut samme år, fortrinnsvis under en
kulturkveld eller bygdesammenkomst.
For nominasjoner til VOSS-stipendet benytt
eget skjema som snart ligger på Iveland
kommune sine hjemmesider.

Babysang på Bestestaua:
Det blir babysang tirsdag 30. januar fra kl. 10.00. Samlingen
med sang og bevegelser for de små varer i ca en halv time.
Etterpå blir det kaffe og prat.
Kontaktinfo: Maria B Horndal tlf. 997-19334

Kirkelig aktivitet:

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), Iveland frivilligsentral (2016) og
Iveland skytterlag (2017) har mottatt
stipendet de tre siste årene.

14.01: Gudstjeneste i Iveland kirke
kl. 11.00 v/Thor Kåre Kalvik
28.01: Familiegudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/Thor Kåre Kalvik

Husk også:

De som ikke har hatt anledning til å motta dåpsgave i år,
kan få den på Kirkekontoret. Gjelder barn mellom 2-7 år.
Fredrik Netland (bildet) blir ny sokneprest i Iveland. Netland tar over jobben
etter Ivar Skippervold som har vært i stillingen siden 2012. Netland bor i Vennesla og jobber i dag som diakon i Grim
menighet i Kristiansand (ref. nrk.no)

* Fredagsklubben i Ivelandshallen
12. januar
* Gå-grupper (mandag og tor sdag):
Bli gjerne med oss på tur i nærområdet,
sammen med andre. Det er både sosialt og
trivelig. Vi møtes ved bedehuset mandager
kl. 10.00 og ved butikken på Skaiå torsdager
kl. 10.00.

Kontaktperson: Solveig Aagesen
tlf. 482-15470
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