Turist i egen kommune:
Ivelandsgruvene (Steli, Solås og Knipane):
Gruvekort (kontant eller vipps) kan kjøpes på
kommunehuset og den enkelte gruve. Priser og
informasjon på våre hjemmesider.
Spennende aktivitet for store og små!
Mineralsamlingen:
På Åkle finner du verdens fineste mineralsamling, med go-biter fra Evje– og Ivelandsområdet.
Iveland og Vegusdal bygdemuseum:
Du finner dette friluftsmuseet i Fjermedalen,
godt skiltet fra rv 405 ca 5 km nord for
Vatnestrøm. Museet holder åpent hver søndag
mellom kl. 11.00-17.00. Gratis inngang.
Stikkord er arkeologi, draktskikk og bygdekultur.

Sommerferie ved legekontoret:
Legekontoret holder stengt fra mandag 8. juli
t.o.m. fredag 2. august. Vanlige åpningstider fra
mandag 5. august. Husk å bestill faste medisiner
før ferien!
Ved øyeblikkelig hjelp, ring Vennesla og
Iveland legevakt telefon 116 117.
Ved akutt nødsituasjon ring 113

Stort boksalg:
Stikk gjerne innom
kommunehuset mandag
22. juli mellom kl. 09.0015.00, 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. Salget vil vare i tre dager. Mulig å
vipse. Følg med på oppslag.

Festdag 19. oktober:
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Gratis ferietilbud FUN 365:
Gjennom FUN 365 kan man tilby tre
familieleire i juli måned (02.0705.07, 23.07-26.07 og 29.07-01.08).
Informasjon ligger på vår hjemmeside. Påmeldingsfristen var allerede
23. juni, men ta kontakt med Bente Voreland på
tlf. 913 18 096 dersom du er interessert.

Sommeraktiviteter for
ungdom:
I tiden frem til 17. juli tilbyr Moonlight båtturer, klatring,
paintball og mye annet moro for ungdom mellom 13-18 år.
Informasjon ligger ute på våre hjemmesider og facebook.

Sommerles 2019:
Barn i alderen 1.-7. trinn kan bli med på sommerens kuleste
lesekampanje. For hver bok du leser og registrerer på
Sommerles.no, får du XP (poeng) og går etterhvert opp i
level. Sommerles.no er for alle, uansett hvor fort eller sakte
du leser. Du kan velge å lese vanlige bøker, e-bøker, lydbøker, tegneseriebøker, eller du kan bli lest for av noen andre
– all lesing teller og gir deg XP.
Sommerles-fest med premiering i september.
Informasjon, tlf. 901 17 842

Vi satser på en festdag i Ivelandshallen med lag
& foreninger, marked og Lindesnes trekkspillklubb! Hold av dagen!
Jan Tønnesen, konserndirektør for vannkraft i
Agder Energi, opplyser at det ikke ser ut til å bli
arbeid på Gåseflå i år som skulle tilsi at
magasinet må tappes ned.
August-utgaven ligger i din postkasse ca 1. august. Innleveringsfristen er torsdag 20. juli kl. 09.00.
Mail: fub@iveland.kommune.no

Telefon:
901-17842

Månedens oppfordring (juli):
Ta kontakt med de nye naboene, eller noen av
innvandrerne som har kommet til din kommune
i løpet av de siste årene. Bruk kreativiteten din.
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Tømmekalender:

Valginformasjon:

* Grå dunk (restavfall): 25. juli
* Grønn dunk (papir):
3. og 31. juli
* Plastsekk (plast):
3. og 31. juli
* Brun dunk (matavfall): 11. og 25. juli
* Glass og metall:
11. juli

Stemmelokalene på Birketveit, Skaiå og Vatnestrøm
vil holde åpent mandag 9.
september mellom kl. 10.00
-20.00.

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent
tirsdag 30. juli kl. 16.00 - 19.00

Tidligstemme: Det blir mulig å avgi sin stemme fra 1.
juli. Velger må da kontakte kommunen (tlf. 379 61 200)
for nærmere avtale.

Åpningstider ved NAV-Iveland:

Forhåndsstemme: Det blir mulig å forhåndsstemme på
Veiledningssenteret har følgende åpningstider Iveland kommunehus fra 12. august til og med
6. september i vanlig arbeidstid (09.00-14.00).
for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag og
Manntallet: For å kunne stemme må man stå i manntallet.
fredag mellom 12.00-14.00.
Hovedmanntallet vil legges ut på kommunehuset.
Har man timeavtale vil denne finne sted i
Videre vil manntallet for de tre grendene legges ut på de
åpningstidene som er 09.00-15.00. For konrespektive butikkene.
takt utenom åpningstidene ring 55 55 33 33.
Du finner utfyllende informasjon på våre hjemmesider.
Det blir «valgflæsk» i Ivelandshallen 2. september.

Kirkevalget:
Kirkevalget holdes parallelt med kommunevalget (samme
sted og tidspunkt). Det er mulig å forhåndsstemme i
samme tidsperiode som ved kommunevalget.
Listeforslaget inneholder ni navn og navn på kandidatene
ligger ute på våre hjemmesider.

Utstyrsbua:
Du finner utstyrsbua på kommunehuset like ved
servicetorget. Vi har diverse utstyr for gratis utleie for alle
fire årstider. Kom gjerne innom!

Kurs i depresjonsmestring:
Biblioteket på Åkle er vanligvis betjent
tirsdag 12.00-18.00 og torsdag 15.00-18.00. Kurset er basert på kognitiv adferdsterapi, og retter seg mot
voksne som er nedstemt/deprimert og/eller voksne som har
erfaring med depresjonssymptomer. Kurset gjennomføres
med 10 samlinger á 2 timer i Vennesla (torsdager).
Digitale Iveland:
I skrivende stund kan vi tilby om lag
30 full-elektroniske skjema ifm ulike
tjenester. Siden «Skjema A-Å» vil bli
enda bedre medio juli.

Oppstart 5. september. Kursavgift kr. 500
som dekker kursmateriell (kursboka).
Påmeldingsfristen er 8. august, og gjøres
direkte på våre hjemmesider.
Informasjon: Leder av frisklivssentralen i
Iveland, Kristine Amundlien (bildet), tlf.
971 54 146

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc.
Pris fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr gode pakkepriser.
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Ut på tur i Iveland:

Iveland frivilligsentral:

Brosjyre kan hentes gratis i
servicetorget. Den ligger
også ute på våre hjemmesider, der du også finner kart
for utskrift.
De ni postkassene står ute
frem til 30. september.

Holder stengt i hele juli. Åpner mandag 5.
august kl. 09.30. Da er du hjertelig velkommen
til en kopp kaffe og en hyggelig prat!

Kontaktinfo:
414-82383

Premiering høsten 2019.

Reguleringsendring Iveland gård:

Ni turmål

Tjenesteutvalget har i møte 22. mai vedtatt å
fremme privat forslag til regulering av området
rundt gardstunet på gnr. 31 bnr. 1, Iveland.
Vanningsrestriksjoner:
Forslaget blir, når det ligg føre i fullstendig
For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god
form, lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
vannforsyning gjennom sommersesongen innføres det
Informasjon på våre hjemmesider.
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunaHøringsfrist 12. august.
le vannverk og avløpsanlegg frem til 31. august. Det kan
bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver dag.
Kulturmidler 2019:
Det kan ikke vannes på lørdag.

Skaiå vannverk: Abonnenter fra og med Tveitholtane Tjenesteutvalget har fordelt årets kulturmidler

slik (beløp i parentes):
Iveland skytterlag (6000), Iveland ungdomslag
inkl. Ekko barnekor (6000),
Ungdomskveldene (2000), Fredagsklubb
Skrøme vannverk: Abonnenter vest for vassdraget
bedehus (1000), Fredagsklubb hallen (3000),
Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. AbonHalloVenn (3000 - dersom det avholdes i år),
nenter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og
Vatnestrøm kasøndag.
lender (2000)
Vatnestrøm vannverk: Abonnenter i Bakkane bolig- og Frigstad og
felt kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter
Ljosland grenutenom Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.
delag (2000).
og nordover kan vanne mandag, onsdag og fredag.
Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Skisland vannverk: Hus med partall kan vann mandag, onsdag og fredag. Hus med oddetall kan vanne tirsdag, torsdag og søndag
Husk at 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.

Kulturstipend:
Tjenesteutvalget bestemte hvem som vil motta
kulturstipend i 2019. Utdelingen finner sted
høsten 2019.

Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf 911-72558

Fiber til flest mulig
Alle private fastboende i Iveland kommune kan søke om anleggsbidrag etter reglementet som kommunestyret nylig har vedtatt. Formålet
med regelverket er å sikre at flest mulige av Iveland kommune sine
innbyggere får muligheten til å etablere bredbåndslinjer basert på
fiber helt inn i huset. Reglementet ligger på våre hjemmesider.
Her finner du også søknadsskjema. Informasjon: 901 17 842
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Reklame for din
bedrift / produkt:
Det er mulig å annonsere i bygdebrevet og vi har også ledig plass i
Ivelandshallen!
Pris bygdebrev: Kr. 300,- + mva
for 1/4 side pr måned. Kr. 200,- +
mva for 1/8 side. Kontakt
kulturleder på tlf. 901 17 842

Ordførerens hjørne:
Kjære avgangselever!
10 års skolegang i Iveland kommune er over og deres foreldre har
kanskje reflektert over hvor fort
denne tiden har gått der de tenker
tilbake på den første skoledagen,
skoleopptredener, de skjeve
bokstavene da du skrev navnet ditt i begynnelsen og mange
andre små og store hendelser. Og kanskje dere selv også
husker tilbake da dere stilte opp forventningsfulle som
6 åringer med ny ransel og spent på hvordan det ville bli å
begynne på skolen. Dere var små barn full av undring og lek.
En ny reise skal starte for dere til høsten og dere kjenner
kanskje på noe av den samme følelsen nå som da. Videre
skolegang på ny skole med ny klasse og nye lærere. Noen av
dere er muligens helt sikre på hva dere vil bli, noen er sikkert
litt usikre på veien videre og noen har kanskje ikke peiling på
hva dere vil bli!

Iveland bedehus - program juli:
Aktiviteten på bedehuset tar ferie i juli måned,
bortsett fra CR som går etter planen hver onsdag
kl. 18.00.

Kirkelig aktivitet:
* 30.06: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00
v/ Fredrik Netland. Offer til Kirkens Nødhjelp.
* 21.07: Hovedgudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/Kristine Borgen

Uansett hva dere velger så husk at alle spiller en rolle i samfunnet, ingen er mer eller mindre viktig enn andre og vi har
bruk for hver eneste en av dere i arbeidslivet når utdanningen
er gjennomført.
Jeg håper dere finner noe dere brenner for, noe som dere har
lyst til å jobbe med og at videre skolegang derfor føles som et
steg i riktig retning.

Fredagsklubben
Ivelandshallen
Jeg håper
at undringen og lekenidere
har i dere er intakt etter
10 år på grunnskolen
og at dere8.tarmars
med dere både kunnskapen
fredag
og vennskapene dere har utviklet de siste 10 årene. Det tror
jeg gir dere et godt grunnlag for å bygge ny kunnskap og
utvikle både nye og gamle vennskap.
Gratulerer med vel gjennomført!
Jeg håper at dere tar med dere gode minner fra tiden ved skolene i Iveland der dere sikkert har opplevd både motgang og
mestring også ønsker jeg hver og en av dere lykke til videre!
Men først- NYT SOMMEREN!
Benytter også muligheten til å ønske alle våre innbyggere en
riktig god sommer!
Beste hilsen

Iveland skytterlag tar treningsfri i juli måned

Følg Iveland kommune på:

Fellesturer i Iveland:
Ruslegruppa samles ved Iveland kir ke hver tir sdag
kl. 13.00. Kontaktperson; Lalla tlf. 917-00849
Gå-gruppa samles ved bedehuset mandager kl. 10.00
og ved parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl.
10.00. Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470
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