Gratis ferietilbud - FUN 365:
Danmarkstur / Fårup 8 - 10 juni:
Dette tilbudet er gratis for familier som ønsker
en hyggelig helg med tur og masse moro.
Arrangementet inkluderer buss, ferge,
overnatting, fullpensjon og billett m/lunch til
Fårup Sommerland på lørdag.
Sommerleir på Kilandsenteret 30 juni - 3 juli:
Dette tilbudet er for familier som ønsker en
hyggelig sommeropplevelse i flotte omgivelser
og med masse aktiviteter og gøy på
KilandSenteret. Oppholdet inkluderer
overnatting, fullpensjon og diverse aktiviteter.
Ytterligere informasjon på
våre hjemmesider.
Informasjon og påmelding kontakt rådgiver
Bente Voreland
tlf. 913-18096

Husmannsplasser i Iveland
- søndag 10. juni kl. 11.00:
Vi møtes på Skaiå
og vandrer på
gamle byvegen mot
Halvfar. Svinger
opp mot Budalshei
og passerer
husmannsplassene Honnemyr og Fredrikstad.
Retur via husmannsplassen Elgebråkka.
Dette er en familietur på ca 7,5 km og underlaget er stort sett sti. Historisk informasjon
underveis.
Fremmøte: Skaiå, 200 meter nord for butikken
Naturlos blir Øyvind Skaiaa, tlf. 975-13490

I perioden 18. juni - 13. august er
sentralbordet på kommunehuset betjent
mellom 10.00-14.00
Utstyrsbua inneholder mye utstyr for
hele familien tilpasset alle årstider. Stikk
innom servicetorget og se hva vi har!
Juli-utgaven av
bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 28. juni.
Innleveringsfristen er mandag
18. juni kl. 14.00
Mail: fub@iveland.kommune.no
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Vanningsrestriksjoner:
For å kunne sikre alle
våre innbyggere en stabil
og god vannforsyning
gjennom sommersesongen innføres det
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunale
vannverk og avløpsanlegg i perioden 1. juni - 31. august.
Det kan bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver
dag. Det kan ikke vannes på lørdag.

Skaiå vannverk:
Abonnenter fra og med Tveitholtane og nordover kan vanne
mandag, onsdag og fredag. Abonnenter sør for Tveitholtane
kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Skrøme vannverk:
Abonnenter vest for vassdraget Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter øst for vassdraget kan
vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Vatnestrøm vannverk:
Abonnenter i Bakkane boligfelt kan vanne mandag, onsdag
og fredag. Abonnenter utenom Bakkane kan vanne tirsdag,
torsdag og søndag.
Vi minner om at det til tider er problemer med gjentettinger
og andre forstyrrelser i avløpsanleggene, og årsaken er ofte
at det er blitt kastet ting i toalettet som ikke har noe der å
gjøre. Maling, løsemidler, bensin, q-tips, sanitetsbind,
vaskefiller, våtservietter, plastposer, medisiner og andre
papirtyper enn toalettpapir er eksempler
på ting som ikke skal kastes i avløpet.
Spørsmål kan rettes til teknisk vakt,
tlf 911-72558

Månedens oppfordring (juni):
Telefon:
901-17842

Inviter en eller flere med på en
sommeropplevelse, enten det dreier seg om en
hyttetur, en grillaften, en kaffekopp på
terrassen, eller noe annet. Ta en sjanse!
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Åpningstider ved NAV-Iveland: Deler du brønn med naboen?
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag
mellom 12.00-14.00. For kontakt utenom
åpningstidene ring 55 55 33 33.
Tjenesteutvalget har vedtatt å legge ut
forslag til Kulturminneplan 2018-2022 til
høring og offentlig ettersyn.
Høringsfrist 30. mai.

Tømmekalender
Grå dunk (restavfall): 28. juni
Grønn dunk (papir): 6. juni
Plastsekk (plast):
6. juni
Brun dunk (matavfall): 14. og
28. juni
Glass og metall:
14. juni
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent
tirsdag 26. juni kl. 16.00-19.00.

Kulturprisen 2018:
I år skal kulturprisen
deles ut for 12. gang.
Prisen er på kr. 7.000,pluss diplom og en gave på inntil kr. 1.000,-.
Tildelingen vil finne sted høsten 2018.
Vi ønsker at DU skal komme med forslag
til kandidater! Svarfrist 4. juni.
Meld inn kandidater via eget elektronisk
skjema på våre hjemmesider.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være
registrert hos Mattilsynet. Registreringen kan gjøres enkelt
fra mobiltelefonen. Registreringen er gratis, og Mattilsynet
har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I
skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets
plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun
noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.
På våre hjemmesider kan du lese mer om saken og bl.a.
hvorfor det er så lur t å få r egistr er t vannfor syningssystemet! Drikkevannet skal være trygt - også fra små vannforsyningssystem:
Kontaktperson:
Driftsleder Jonny
Lilletveit, 95019686

Ut på tur i
Iveland:
Årets opplegg består
av ni turmål.
Oppsøk våre postkasser i løpet av vår,
sommer og høst - og
bli med i trekningen
av fine premier!
Gratis brosjyrer finnes på butikkene,
kommunehuset og
kan skrives ut fra
våre hjemmesider.

Skoleplansjer:
Vi selger ut våre eldre skoleplansjer. Pris
fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr pakkepriser.

Politiske møter i juni:
Kommunestyret avholder møte torsdag
14. juni kl. 16.00.
Saksdokumentene finner du
på våre hjemmesider om lag
seks dager før møte.

Onsdag 30. mai kl. 18.00 / 20.00
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Det moderne biblioteket:

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral:

eBokBib:
Last ned appen for Android / Iphone. Finnes
om lag 10000 bøker inkl. en del lydbøker man
kan låne for nettbrett og mobil.

Babytreff hver tir sdag mellom kl. 09.30-12.00, i
samarbeid med helsestasjonen. Siste gang før ferien blir
19. juni.

Sommerles:
I perioden 1. juni - 31. august avholdes et
moderne digitalt leselystprosjekt for gutter og
jenter i alderen 7-13 år. Informasjon kommer i
aktuelle medier og i klassene.
Sommerles inkl dataspill, fremmøte på biblioteket, spennende oppgaver m.m!
Det blir et stort boksalg i midten av juli måned
med mange go-biter for en rimelig penge!

i Vennesla og Iveland inviterer til kurs i
Belastningsmestring (KiB). Kurset avholdes i
Vennesla svømmehall hver torsdag mellom 30.
august - 18. oktober, kl. 13.00-15.00. Påmelding
innen 6. juni, tlf. 992-67807. Pris: 500,-.
E-post: christina.grasaas@vennesla.kommune.
no

Stell på kirkegården: Våren er kommet,
og vi liker å ha det fint på kirkegården vår.
Minner om at løse gjenstander ikke skal oppbevares ved gravstedet når de ikke er i bruk. Har
det vært endring i hvem som er fester for familiens graver, eller du lurer på noe i den forbindelse, ta gjerne kontakt. Nærmere opplysninger fås
hos kirkeverge Adina Skaiaa, mobil 97506190,
e-post: post@iveland.kirken.no

* Datakafe tirsdag 12. juni 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!

Kontaktinfo:
414-82383

Har du lyst til å hjelpe?
Bygdekinoen besøker oss ca 10 ganger per år. Vi trenger bistand fra to ungdommer hver spillekveld mellom kl.
17.00-22.15. Rigging frem til 18.00 og litt rydding på
slutten. Gratis inngang på begge forestillingene + et
honorar pr kveld.
Interessert? Kontakt
kulturleder på tlf
901-17842
Vi har dessverre
observert unødvendig
forsøpling i kommunen.
Vi ønsker å oppfordre
dere alle til å ta vare på
vårt nærmiljø på en best
mulig måte, slik at det
blir en trivelig plass for
alle!

Iveland skytterlag:

Bygdebrevet for 20 år siden:
Utendørs skyting på Ivedal 31. mai og alle torsdagene i juni kl. 18.00. Klubbmesterskap og åp- * Oppstart av arbeidet med
ning av nytt skytterhus lørdag 9. juni kl. 13.00. stedsutviklingsplan for
Birketveit
Kontaktperson: Knut Ivar Mjåland (906-90575)
* Barne– og ungdomsrådet
og friskvernleder hadde eget
sommerprogram for alle
aldersgrupper
* Det ble arr. Ivelandsmesterskap i bowling
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Vil du ha hjelp til
blomsterplanting
og stell?
For kun kr 715,- kan
du få plantet og stelt
gravstedet hele
sommeren!
Kontakt kirkeverge
Adina Skaiaa på tlf.
975-06190

Reklameplass i bygdebrevet:
Det er mulig å reklamere i bygdebrevet. Pris pr
annonse 200,- (1/8 A4 side) / 300,- (1/4 A4 side
(eks. til høyre)) pr mnd + mva.
Kontakt kulturleder på tlf. 901-17842

Iveland bedehus - program juni:
→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året!
→ Dansegruppa: Se egen facebook side
→ Barnekoret: Se egen facebook side
* 29.05: Kia cafe kl. 17.30
* 29.05: Salig Blanding kl. 19.30
* 31.05: Undervisningskveld kl. 19.30
* 04.06: SuperMandag kl. 17.00
* 06.06: Ungdomskveld kl. 19.30
* 07.06: Misjonsforeninga kl. 19.30
* 10.06: Storsamling kl. 16.00
* 12.06: Kia cafe kl. 17.30
* 12.06: CR team - Trevet kl. 18.00
* 14.06: Undervisningskveld kl. 19.30
* 16.06: 20/40 kl. 19.30
* 20.06: Ungdomskveld kl. 19.30
* 21.06: Misjonsforeninga kl. 19.30
* 25.06: Glo-møte kl. 19.30
* 26.06: Kia cafe kl. 17.30
* 26.06: Salig Blanding kl. 19.30

Fotball / ball-lek:
Ball-lek for alle 4-5 åringene hver tirsdag
mellom 16.30-17.30 i Ivelandshallen.
Kontaktperson: Kristin Moi, 974-20798.

Vil du ha utsikt og god plass ute og inne?
Ved årsskiftet 2018/2019 blir
Solbergveien 4, 2 km frå sentrum i
Iveland, ledig. 10,6 mål solrik tomt.
Reguleringsplan sikrar nå mot fortetting.
Konsmohus bygt 2005, alt på ett golv, BRA
129.6 + bod og 1,5 garasje. Jordvarme, tre
soverom (eitt med minikjøkken - mulighet for
utleigedel). To dusjbad. Grovkjøkken, Strai
kjøkken med kjølehjørne. Stor stove med
peisovn og kontorkrok. Altifiber
KOM – SJÅ MEIR – FÅ INFORMASJON!

Prisantydning kr. 3.425.000,Kontakt:
Anna Ubostad 37 40 25 40 / 41 55 23 86

Kirkelig aktivitet:
03.06: Gudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00.
17.06: Friluftsgudstjeneste ved
kommunehuset kl. 11.00. Søndagsskolens dag.

Husk også:
* Gå-grupper: Bli gjer ne 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 parkeringen ved
Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.
Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470
* Treningsutstyr Ivelandshallen: Vi selger
ut alt treningsutstyr fra det gamle treningsrommet i Ivelandshallen. Ring 901-17842

Følg Iveland
kommune på:

Trosopplærer Iveland menighet:
Iveland menighet søker etter medarbeider i 7% stilling
for å jobbe med trosopplæring i menigheten.
Arbeidsoppgaver er i nært samarbeid med prest og
trosopplæringsutvalg å utvikle og gjennomføre menighetens trosopplæringsplan - eksempelvis babysang, «Lys
Våken», utdeling av bøker, etc.
Kontaktperson: Prest Fredrik Netland tlf 984-33825 eller
kirkeverge Adina Skaiaa tlf. 975-06190.
Søknadsfrist: 15. august
Ytterligere informasjon om stillingen ligger ute på
kirkens hjemmeside.

Vi ønsker alle våre trofaste lesere en god sommer med opptil flere soft-is, muligens en dukkert
eller to - og ikke minst rolige og litt late dager!
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