Ny mineralutstilling:
I disse dager er den nye spesialutstillingen av og
om mineralet thortveititt og grunnstoffet
scandium ferdigstilt på Åkle. I forbindelse med
utstillingen inviteres alle Ivelendinger til å delta
i en spørrekonkurranse om mineralet thortveititt.
Alle svarene vil du finne i den nye og eksisterende mineralutstillingen. Oppgavearkene ligger på
biblioteket.
Konkurransen
avsluttes 20.
november 2018.
Ta turen til Åkle å
se nærmere på den
flotte utstillingen!

Turist i egen kommune:
Ivelandsgruvene (Steli, Solås og Knipane):
Gruvekort kan kjøpes på kommunehuset og den
enkelte gruve (Solås og Steli). Priser og
informasjon på våre hjemmesider.
Iveland og Vegusdal bygdemuseum:
Du finer museet i Fjermedalen, godt skiltet fra rv
405 nord for Vatnestrøm. Museet holder åpent
hver søndag mellom 11.00-17.00 i
sommerferien. Gratis inngang.

I tiden frem til 13. august er
sentralbordet på kommunehuset betjent
mellom 10.00-14.00
Iveland legekontor har feriestengt fra og
med 2. juli t.o.m. 27. juli. Første åpningsdag etter ferien blir da 30. juli. Ved øyeblikkelig hjelp
kontakt Vennesla og Iveland legevakt tlf 116117
Husk å bestille faste medisiner før ferien.
August-utgaven av
bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 30 juli.
Innleveringsfristen er senest
mandag 23. juli kl. 08.00
Mail: fub@iveland.kommune.no
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Vanningsforbud:
Mandag 4. juni ble det
innført vanningsforbud for
alle husstander tilknyttet
våre fire kommunale
vannverk. Bakgrunnen for forbudet er at det forbrukes mye
mer vann enn vi klarer å produsere, og tiltaket gjøres for å
opprettholde best mulig vannberedskap.
Det kan bli aktuelt å nedjustere dette og gå over til ordinære
vanningsrestriksjoner. Dersom dette skulle skje vil
abonnentene bli varslet gjennom SMS samt oppdatering på
våre hjemmesider.

Gratis ferietilbud - FUN 365:
Gjennom FUN365 kan vi nå tilby fem
gratis ferietilbud til barn, ungdom og
familier fra Iveland i tiden frem til
26. august. Det er sommerleir på
Kilandsenteret og helgetur til Danmark
(Fårup) som er aktuelt.
Alt av informasjon finner du selvsagt
på våre hjemmesider. Påmelding til Bente Voreland tlf.
913-18096.

Sommeraktiviteter
for ungdom:
I tiden frem til 15. juli tilbyr Moonlight «Tur til Vennebu», Frisbee-golf og «Tur til Grønningen fyr» for ungdom
mellom 13-18 år. Informasjon ligger ute på facebooksiden «Sommer 2018».

Møteprotokollen fra kommunestyret sitt møte 14.
juni vil være tilgjengelig på våre hjemmesider fra
ca 25. juni.

Månedens oppfordring (juli):
Telefon:
901-17842

Ta kontakt med de nye naboene, eller noen av
innvandrerne som har kommet til din kommune
i løpet av de siste par årene.
Bruk kreativiteten din!
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Tømmekalender
Grå dunk (restavfall): 26. juli
Grønn dunk (papir): 4. juli
Plastsekk (plast):
4. juli
Brun dunk (matavfall): 12. og
26. juli
Glass og metall:
12. juli

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. juli.
Meld inn kandidater
via eget elektronisk
skjema på våre
hjemmesider.

Fotballskole for de yngste:
Lørdag 11. august blir det fotballskole for deg som bor i
Iveland og er født i 2007 og til og med 2012.
Vi treffes på Iveland
idrettspark på Birketveit.
Fotballskolen holder på fra
kl. 10.00 til kl. 16.00.
Fotballskolen er gratis!
Alle vil få en overraskelse
når de kommer i tillegg til
mat underveis. Alle skal komme hjem gode og mette!
Ta med: Fotballsko/joggesko og treningstøy.
Påmelding til Terje Skarpengland (venstre) tlf 901-84346
eller Frode Jokelid (høyre) tlf 913-13049
Påmeldingsfrist: 1 August
Fotballhilsen fra
fotballgruppa i
Iveland idrettslag

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

Stort boksalg:
Kom innom kommunehuset onsdag 25.
juli mellom 09.00-15.00, og gjør et
KUPP! Vi selger ut mange (aktuelle)
bøker for store og små, tidsskrift m.m.
Pris kr. 10,- pr bok, kr. 100,- pr pose.
Følg med på oppslag!

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

Nå kan det grilles igjen:
Samtlige brannvesen på Agder hevet tidligere ilagte restriksjoner på henholdsvis bål, grill, skyting og drift i skog/
utmark grunnet endring i vær og tørke mandag 18. juni.

Iveland skytterlag sitt nye praktbygg på Ivedal
vil bli offisielt åpnet høsten 2018
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Iveland frivilligsentral:

Informasjon fra biblioteket:

Holder stengt i hele juli. Åpner onsdag 1.
august kl. 09.30. Da er du hjertelig velkommen
til en kopp kaffe og en hyggelig prat!

Boksalg:
Onsdag 25. juli kl. 09.00-15.00.
Nye filmer av gamle klipp:
Kulturnemnda kan snart tilby sju DVD`er med gamle
klipp fra Iveland for gratis utlån på biblioteket. Alle 5
filmene der Torje Tveit filmer er blant utvalget.
eBokBib:
Last ned appen for Android / Iphone. Finnes om lag
10000 bøker inkl. en del lydbøker man kan låne for
nettbrett og mobil.

Kontaktinfo:
414-82383

Åpningstider ved NAV-Iveland:

Sommerles:
I perioden frem til 31. august kan du som går i 1. - 7.
klasse delta på Sommerles 2018, sammen med barn fra
over 370 andre kommuner i landet. Sommerles er en
nettbasert kampanje. Det vil si at du lager en egen
profil, registrerer bøker, får lesetips, løser oppgaver,
følger med på hva vennene dine leser og få prøvd det
nye spillet, alt på nettsiden sommerles.no

Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag
mellom 12.00-14.00. For kontakt utenom
åpningstidene ring 55 55 33 33.

Planlegging av ny bygdebok
- skribent søkes:

I dag har vi en gards– og ættesoge («Iveland 1») gjeldende
frem til 1955. Kulturnemnda
ønsker å komme i gang med et
nytt bind gjeldende for årene fra
1955 og frem mot våre dager. I korte trekk
tenker man seg følgende:
a) Nye bilder av samtlige bolighus i Iveland
pr. 2018
b) Slekt og slekters gang fra 1955 og fremover

Gummibåtrebus i Birketveittjønna:
Blås opp gummibåten, spenn vesten og puss de gamle,
støvete dykkebrillene dine!
Iveland ungdomslag ar r . gummibåtr ebus (a la fjor årets bilrebus) i Birketveitstjønna lørdag 30. juni kl.
12.00. Langs og ute på vannet vil det være poster og du
konkurrerer både på tid, poeng og stil. Har du ikke
gummibåt? Du kan bruke hva som helst oppblåsbart
(f.eks flamingo), men dere må være minimum 2 stk på
hvert lag. Det blir premier og du kan til og med få en helt
egen premie bare for å se kul ut med laget ditt!
Påmelding til tlf.nr. 904 00 461.
Priser: Rebus: 50 kr pr person. Medlemmer gratis.
Værforbehold.
Ungdomslaget arr
fest på kvelden.
Informasjon på
facebook.
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I første omgang er vi interessert
i å komme i kontakt med en
skribent. Dersom DU kunne ha
interesse av dette, nøl ikke med
å kontakte kulturleder Finn
Terje Uberg på tlf. 901-17842!

Utstyrsbua inneholder mye
utstyr for hele familien tilpasset
alle årstider. Stikk innom
servicetorget og se hva vi har!

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 juli:
→ 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
* 26.06: Kia cafe kl. 17.30
* 26.06: Salig Blanding kl. 19.30
* 16.07: Glo-møte kl. 19.30
* 31.07: Salig Blanding kl. 19.30

Digitale Iveland:
I skrivende stund kan vi tilby ca 20 fullelektroniske skjema ifm ulike tjenester.
Noen flere vil
komme utover
høsten 2018.

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 – FÅ MEIR INFORMASJON!

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

«Skjema A-Å»

Kirkelig aktivitet:
Husk også:
* Sommerferie på skytebanen på Ivedal i juli
måned. Første treningsøkt etter ferien blir
torsdag 2. august kl. 18.00
* 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

29.07: Gudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland.
Offer til Det Norske
Misjonsselskap

* Treningsutstyr Ivelandshallen: Vi selger
ut alt treningsutstyr fra det gamle treningsrommet i Ivelandshallen. Ring 901-17842

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

Følg Iveland
kommune på:
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