Kampanje om egenberedskap:
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller
krise, må hjelpen først ut til de som trenger det
aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta
vare på oss selv og hjelpe de rundt oss, jo bedre
rustet står vi som samfunn.
Onsdag 5. desember fikk alle norske husstander
en brosjyre i postkassen om hva DU kan gjøre.
Les gjerne gjennom denne brosjyren. Du finner
den også på våre hjemmesider.
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Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022:
Kommunestyret behandlet budsjett og økonomiplan i møte
torsdag 13. desember. Her følger noen utvalgte punkter:

Plan for trafikksikkerhet:

Kommunale avgifter / betalingssatser for 2019:
- Årsavgift vann og kloakk + 3 %
- Slamtømming private + 20 % (krav om selvkost)
- Renovasjonsavgift + 3 %
- Feieravgift + 3 %
- Brøyting av privat vei + 3 %
- Foreldrebetaling barnehage kr. 2.990,- pr mnd
- Foreldrebetaling SFO kr. 115,- pr time

Oppdaterte lister over samtlige kommunale betalingssatser
Kommunestyret har i møte 13. desember vedtatt å vil være tilgjengelig på våre hjemmesider fra ca 1. januar.
legge ut plan for trafikksikkerhet til høring frem
til 15. februar. Les planen og kom med innspill
Ellers vedtok kommunestyret bl.a.:
via våre hjemmesider.
a) Bevilget kr. 50.000,- til opprusting
av kjøkken i Ivelandshallen
b) Bevilget kr. 700.000,- til stedsutvikling på Vatnestrøm i 2019
c) Bevilget kr. 100.000,- til kjøp av
iPad til elever ved Iveland skole

Åkle kulturarena 16. januar
Februar-utgaven av bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 31. januar.
Telefon:
Innleveringsfristen er senest
901-17842
mandag 21. januar kl. 19.30.
Mail: fub@iveland.kommune.no
Med bakgrunn i Posten sine nye rutiner ble ikke
denne utgaven av bygdebrevet distribuert i
romjula som planlagt, men har nå først kommet
i din postkasse første uka i det nye året.

Månedens oppfordring (januar):
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?
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Tømmekalender
Grå dunk (restavfall): 10. januar
Grønn dunk (papir): 16. januar
Plastsekk (plast):
16. januar
Brun dunk (matavfall): 10. og 24.
januar
Glass og metall:
24. januar
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent
tirsdag 29. januar kl. 16.00-19.00
Tømmekalender for hele 2019 ligger ute på
våre hjemmesider.

* «Kurs i mestring av belastning» *
* «Kurs i depresjonsmestring» *
Frisklivssentralene i Vennesla og Iveland
arrangerer disse kursene våren 2019.
Utfyllende informasjon finner du på våre
hjemmesider. For begge kursene er det
påmelding innen 13. januar.
Informasjon: Fysioterapeut Kristine
Amundlien (bildet), tlf. 971-54146

Åpningstider ved NAV-Iveland:
Veiledningssenteret har følgende åpningstider for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag
og fredag mellom 12.00-14.00.
Har man timeavtale vil denne finne sted i
åpningstidene som er 09.00-15.00. For kontakt utenom åpningstidene ring 55 55 33 33.

Ung Kultur Møtes (UKM):
Vi samarbeider med Vennesla,
og mønstringen blir 8-9. februar 2019. Alle barn og unge
mellom 10-20 år kan delta
med ALT av kulturuttrykk. Du
finner mye mer informasjon på våre hjemmesider. Informasjon: Kulturleder, 901-17842
Vatnestrøm-kalenderen utgis i år for 18.
gang. Pris kr. 100,-. Informasjon; Linda
Rosenberg, tlf. 922-96393.
Vi selger ut våre gamle skoleplansjer. Pris fra
kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr gode pakkepriser.

Iveland IL fotball:
Iveland fotball planlegger nå
sesongen 2019. For å opprettholde tilbudet til barn i
kommunen så trenger vi flere frivillige til å
trene lagene. Dette gjelder G15 og muligens
et G17 lag. Vi trenger folk som er engasjerte
og som er med på å opprettholde
idrettslagets holdningsskapende arbeid.

Aktivitetar på Aktiviteten,
Vatnestrøm:
Julegranbrenning:
Søndag 6. januar kl. 16.00. Ta gjerne med
juletreet og restar av småkakene. Eller
pølser til å steika på juletrebålet. Kaffi og
kakao - og kakerestar - inne på Aktiviteten.
Søndagskafé:
Søndag 6. januar ifm julegranbrenning. Vidare kvar 1.
søndag i månaden til og med mai.
Strikkekveld:
Onsdag 9. januar kl. 19.00. Vidare kvar
2. onsdag i månaden til og med april.

Iveland skytterlag:
Innendørs skyting i Ivelandshallen
hver onsdag kl. 18.00. Klubbmesterskap onsdag 30. januar. Info:
Hans Ivar Eieland, tlf. 952-21082
Sykkelrittet går gjennom
Iveland torsdag 30. mai 2019.

Politiattest leveres til leder av idrettslaget
Arnulf Bærheim. Interesse meldes til Frode
Jokelid på tlf. 913-13049
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Har du bilder
du ønsker å
digitalisere?
Stikk gjerne
innom
servicetorget,
så hjelper vi
deg!

Influensavaksine:
Følgende grupper/personer anbefales å ta årets
vaksinasjon: Alle fra fylte 65 år, barn og voksen med
kroniske sykdommer, diabetes mellitus type 1 og 2,
kroniske luftveissykdommer, kroniske hjerte– og kar
sykdommer, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, nedsatt immunforsvar, annen alvorlig eller kronisk sykdom,
svært alvorlig fedme samt gravide fra 12. svangerskapsuke.
Ta kontakt med Iveland legekontor - tlf. 379-61230
Influensavaksine kr.150,- Pneumvaks. kr. 350,-

Iveland frivilligsentral:
* Datakafe: Tirsdag 8. januar kl. 18.00
* Småbarnstreff: Hver tirsdag kl. 09.30-12.00

Strikkekafe:
Torsdag 10. januar kl. 18.00.
Kafe og noe å bite i. Alle er hjertelig
velkommen med eller uten
håndarbeid!
Kontaktinformasjon Marit
tlf: 911-23519.

Juletrefest tirsdag 8. januar:
Velkommen til juletrefest tirsdag 8. januar kl.
18.00. Husorkesteret spiller. Det blir gang
rundt juletreet. Velkommen til store og små!

Etterlysning!

Demens i familien:
Vennesla og Iveland
kommuner arrangerer
“Pårørendeskolen” Et tilbud til pårørende og nære venner av mennesker som
er rammet av demens. Det blir 4 samlinger (12. februar,
26. februar, 12. mars og 26. mars (alle dager mellom
17.30-20.30)), med foredrag, film og samtaletilbud.
Sted: Herredshuset Vennesla.
Påmelding innen 1. februar på tlf. 381-50960.
Utfyllende informasjon kommer på våre hjemmesider.

Ta bussen til og fra byen:
Benytt gjerne «Park & Ride» anleggene ved Kilefjorden
camping og ved Grovane stasjon. Her finner du gode
parkeringsmuligheter og god korrespondanse med buss
til byen. Du slipper bompenger pg parkeringsavgift !!

Politiske møter i januar:
* Tjenesteutvalget: Onsdag 23. januar kl. 18.00
* Formannskapet: Tirsdag 29. januar kl. 09.00

Frivilligsentralen søker frivillige som kan
hjelpe til med å lage middag. Ta gjerne kontakt
med Hilde på tlf eller sms - 414-82383.

Våre åpningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30-14.00
Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00

Kontaktinfo:
414-82383

Drømmestipendet 2019:
Har du et talent innen musikk, skriving, teater,
dans m.m. og er mellom 13-20 år (født tidligst i
1999 og senest i 2006), kan du bli vurdert i
forbindelse med Drømmestipendet.
Alle kan melde inn sin interesse, man trenger
ikke være med i kulturskolen.
100 stipender a kr. 15.000,- deles ut i juni.
To Ivelendinger har mottatt drømmestipend
de siste årene.
Kontakt kulturleder tlf. 901-17842 eller
fub@iveland.kommune.no innen 1. februar
dersom du er interessert i å bli nominert.

Saksdokumentene vil du som alltid
finne på våre hjemmesider ca 6
dager før aktuelt møte.
Møteplanen for 2019 ligger ute på
våre nettsider.
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Iveland bedehus - program januar:
→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året!
→ Bønnemøte; Hver mandag kl. 19.00
→ Barnekoret: Har egen facebook side
Bedehus programmet for januar er under
planlegging. Vi oppfordrer dere til å følge
med på plakater og aktuell facebook-side
for oppdatert informasjon om aktivitetene
for årets første måned.
Det vil bli publisert en egen sak på
kommunens hjemmeside rundt
årsskiftet som viser hele programmet
for januar måned

VOSS-stipendet
2019:
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,-.
Kandidater kan foreslås til juryen innen 1. februar 2019
hvert kalenderår og stipendet deles ut samme år, fortrinnsvis under en kulturkveld eller bygdesammenkomst.
For nominasjoner til VOSS-stipendet benytt eget skjema
som ligger på Iveland kommune sine hjemmesider.

Idrettskolen - kjære voksne:
For at idrettsskolen skal kunne starte igjen,
trenger vi noen flere voksne medhjelpere som er
motivert til å være med som leder/trener.
Kontakt Eirin Thomassen hvis dette er noe du
kan tenke deg, tlf. 970 59728.
Idrettsskolen i Iveland holder til i Ivelandshallen og samles hver onsdag mellom 17.30-18.30.
På idrettsskolen skal alle barn, fra siste året i
barnehagen til og med
6. klasse, få et variert
aktivitetstilbud. Vi håper
på å starte opp igjen
etter jul hvis vi får nok
trenere.

Våtservietter
må aldri
kastes i
toalettet!!!

Ta gjerne kontakt med kulturleder Finn Terje Uberg tlf.
901-17842 ved evt spørsmål.

Kirkelig aktivitet:
13.01: Gudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/Fredrik Netland
27.01: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/F. Netland

Husk også:
* Iveland menighet trenger vikar for kirketjener. Ta
kontakt med kirkeverge Adina Skaiaa for nærmere
informasjon, tlf 97 50 61 90
* Gå-grupper: Bli gjer ne med oss på tur i nær omr ådet, 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

Følg Iveland kommune på:

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 11. januar
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