Ledig 50% stilling - vernepleier:
Vi har en ledig prosjektstilling. Søknadsfrist 10.
juni.

Ledig stilling som sykepleiere:
Vi har ledig faste stillinger som sykepleier, med
til sammen 145%. Inngår i tredelt turnus fordelt
på dag/kveld og natt.
Sykepleiere som ansettes ila 2020 tilbys et
rekrutteringstillegg på kr. 23.000 utover garantilønn jmf. HTA.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.
Søknadsfrist
21. august
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Naturlos 7. juni kl. 11.00:
Vi vandrer inn til helleren ved Pikestøl. Det blir en rundtur
med vei/sti til helleren og sti/terreng på returen. Turen er ca
4 km, og passer for hele familien. Fremmøte langs
Eielandsveien, like ved avkjøring til Mjåland sag.
Naturlos: Osmund Gaudestad, tlf. 908 85 201

Naturlos 14. mai kl. 14.00:
Frå Grosås går me den gamle byvegen
over Ilversåsen til Fiskevatn. Frå
Fiskevatn fylgjer me driftevegen til den
fråflytta garden Heia like nordvest for
Rossås. På tilbakevegen mot Grosås fylgjer me sporene etter
skulevegen som borna på Heia brukte. Ta på gode støvlar/
vandresko. Me skal innom eit par utløer og det blir raster
underveis. Distanse: 6-7 kilometer.

Bygdekino tirsdag 9. juni

Parkering ved den nye driftsbygningen ved fylkesvegen ved
Grosås, ca 3 km vest for Birketveit. Naturlos / kontaktperson: Håkon Honnemyr, 932 54 412 og Osmund Gaudestad
Felles for turene: Vi følger nasjonale retningslinjer, holder
en meter avstand og vil registrere hver enkelt.

Sommerles:
Vi gratulerer Andine med Drømmestipendet:

Det vil etter planen komme et nytt bygdebrev ca
torsdag 9. juli. Dersom du har noe du
ønsker å informere om, send eTelefon:
post til: fub@iveland.kommune.no
901-17842
… innen mandag 6. juli

Norges kuleste lesekampanje
for elever i 1.-7. klasse er i
gang, og varer frem til 31.
august. Sommerles.no har
vært en stor suksess gjennom
flere år. I fjor deltok over
130 000 barn.
Målet med kampanjen er å
motivere barna til å lese så
mye de bare orker i løpet av
en lang sommerferie, og
dermed øke lesekompetansen, i en periode der den vanligvis
svekkes.
Elevene / foreldre mottar info via skolen innen 5. juni.

Månedens oppfordring (juni):
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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Tømmekalender:

Informasjon fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 25. juni
* Grønn dunk (papir): 3. juni og 01.07
* Plastsekk (plast):
3. juni og 01.07
* Brun dunk (matavfall): 11.06 - 25.06
* Glass og metall:
11. juni

Åpningstider: Mandag til torsdag 09:00 - 15:00
* Mandag kl 12:00 kan du komme innom med nista, og vi
serverer kaffe/te
* Snekkerboden er igjen åpen - kontakt oss for mer informasjon
* Nærbålplassen bak Frivilligsentralen er nesten klar til bruk
* Onsdag kl 12:00 serverer vi en enkel varmrett
* Onsdag kl 18:00 er det kombi aktivitetsbingo. Du kan spille både i
biler på utsiden eller sitte innendørs.
* Strikkekafeen, kaffekosen (søndag kl 18:00), småbarnstreffet og
kompedagen tar nå en pause og er tilbake til høsten.

Skaiå
gjennvinningstasjon
… holder åpent tirsdag 30. juni
kl. 16.00-19.00.

Har du lyst til å være med oss på tur i
august? Vi tar en Telemarkstur. Turen
inneholder buss/hotell og båttur på
Telemarkskanalen. For mer info og påmelding kontakt oss på tlf 414 82 383
eller iveland.fs@gmail.vom

«Ut på tur i Iveland»
Brosjyren ligger ute på kommunehuset
og butikkene samt på våre hjemmesider

Iveland frivilligsentral holder feriestengt i juli.

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc. Pris fra
kr. 300,- pr stk. Gode pakkepriser. Kontaktinfo.; tlf. 901 17 842

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 frem
til 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.
Sammeniveland.no - Ny lokal
nettside om barn, familie & trygghet

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
Valgkomiteens forslag til oppnevning av kastes i avløpet.
kommunale representanter til ulike verv
Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf 911-72558
for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024 er lagt ut
Vi gratulerer KiA Iveland med årets
til offentlig ettersyn
Voss-stipend på kr. 30.000,ved servicetorget
På bildet ser vi fabrikksjef Olaf Grimsmo
frem til
og Thorvald Håverstad fra KiA Iveland
8. juni kl. 12.00
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Sommeren 2020, åpningstider:

Møte i kommunestyret:

Servicetorget/kommunehuset holder åpent kl. 10.00- Kommunestyret samles torsdag 11. juni kl. 09.00
14.00 i perioden mandag 22. juni - fredag 14. august. (heldagsmøte). Saksdokumentene vil du finne på våre
hjemmesider om lag seks dager før møte.
Legekontoret holder stengt uke 28-29-30-31 (6. juli Kommunestyre møtene sendes
31. juli). Husk å bestill faste
direkte via våre hjemmesider.
medisiner. Ved øyeblikkelig
Lydfilene legges ut noen dager i
hjelp ring Vennesla og Iveland
etterkant, og kan lyttes til når tid
legevakt, tlf. 116117
som helst
Ved akutt nødsituasjon ring
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Kulturskolen 2020 / 2021:

Tilskudd til bygging av ny bolig:

Kommunestyret har vedtatt et reglement for tilskudd til
bygging av ny bolig i Iveland kommune. Ordfører
Vi tilbyr piano, gitar og tromme undervisning ved
Gro-Anita Mykjåland er glad for at kommunestyret
Iveland skole torsdager etter skoletid.
enstemmig vedtok dette reglementet:
Søk om plass fra august 2020 via eget skjema på vår - Vi håper at denne ordningen vil gi økt boligbygging i
hjemmeside. Søknadsfristen er 5. juni.
store deler av kommunen. Et tilskudd på kr. 300.000,Vi kjøper dette tilbudet via Vennesla kulturskole.
til bygging av en enebolig, kan være et godt argument
Vidar Bøe fortsetter med
for at man nettopp velger å bosette seg i vår kommune.
undervisningen.
Tilskuddsordningen vil også gi pendlere inn til kommunen et godt argument for å bosette seg nærmere
Kontaktinformasjon:
arbeidsplassen, uttaler hun på våre hjemmesider
Kulturleder, 901-17842

Biblioteket:
Vi har betjent
åpningstid tirsdag
kl. 12.00-18.00,
samt torsdag kl.
15.00-18.00.
Dersom vi ikke er
tilstede, ringer du
tlf. 901 17 842.
I ferien blir det noe
mer «til og fra».
Vi kan skaffe deg
nesten alt du måtte
ønske!

Råd for eldre og funksjonshemmede har møte på
kommunehuset mandag 8. juni kl. 19.00.
Ungdomsrådet har møte på kommunehuset tir sdag
9. juni kl. 19.00.
Enkel saksliste ligger ute på våre hjemmesider.

Kulturmidler til lag & foreninger:

Det er i år satt av kr. 25.000,- i kulturmidler.
Søknaden sendes elektronisk via eget skjema på vår
hjemmeside. Søknadsfristen er mandag 6. juli.
Kontaktperson: Kulturleder, tlf. 901-17842

Kulturstipend:

Barn og unge inntil 20 år kan søke kulturstipend. Det
nå mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner å selv
Program Iveland bedehus juni 2020: er
fremme forslag til kandidater. Retningslinjer og
* CR hver onsdag kl. 18.00
skjema for å søke ligger ute på
* CR teammøte tirsdag 16. juni kl. 17.00
våre hjemmesider.
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
Vi har inntil kr. 8.000,- til
* Misjonsforeningen 4. og 18. juni kl. 19.30
fordeling.
* Storsamling & søndagsskole 7. og 21. juni kl. 11.00 Søknadsfrist er mandag 6. juli.
* Barnegospel, sommeravslutning 8. juni kl. 17.30
Bildet: Jonas Eikeland mottok
* KIA Herre tirsdag 9. juni kl. 17.30
stipend i 2018
* KIA Dame tirsdag 30. juni kl. 17.30
* Torsdagskveld på bedehuset 11. juni kl. 19.30

Følg Iveland kommune på:
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Ledig leilighet på 64 kvm

Ordførerens hjørne:
Ei avgjørende tid for
ungdommen:

Leiepris pr mnd kr. 4.500,Leiligheten over Iveland frivilligsentral er
ledig fra 1. juli. Kort avstand til butikk,
skole og buss.
Leiligheten er på 64 kvm bestående av
stue, kjøkken, bad, soverom, bod, gang
og veranda med inngangspartiet.
Sentralt plassert i Iveland.
Leiekostnader kr. 4500.- m/parkering på
utsiden. Strøm kommer i tillegg. Husdyr
ikke tillatt. Depositum: 2 mnd husleie.

For visning og evt spørsmål
iveland.fs@gmail.com eller tlf 414 82 383

Åpent 09.00 - 12.00 (mandag - lørdag) samt
onsdager mellom kl. 16.00 - 19.00

Kirken informerer:
* 14.06: Kveldsgudstjeneste i
Iveland kirke kl. 19.30 v/
sokneprest Fredrik Netland
* 28.06: Gudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/sokneprest
Rune Stormark

12. mars 2020, den dagen Norge
stengte ned på grunn av Covid-19
vil nok være en dato vi vil huske.
En dag for historiebøkene. Vi visste
lite hva som ventet oss, men frykten for hva som kunne skje
kjente nok mange av oss på. 3 måneder er snart gått og når jeg
ser ut av vinduet fra kontoret mitt og opp til Iveland skole ser
jeg lekende barn og unge som nyter sommervarmen og det å
være samlet igjen. Og jeg kjenner meg glad og lettet over at
alle atter en gang kan være samlet til lek og læring.
Men jeg kjenner på en uro.
Denne tiden som vi har vært gjennom har skapt endringer i
planene for mange. Enkelte ungdommer som studerte utenlands har måttet reise hjem, skoleungdommer som skal ut som
lærlinger opplever at det er vanskelig å få læreplass og
ungdommer som skulle utføre sin førstegangstjeneste i
Forsvaret har fått utsettelse.
Det er krevende tider for næringslivet i landet, men jeg kan
ikke få oppfordret sterkt nok til å tenke på alle de ungdommene som står klare og venter på å få en læreplass. Kommunen
skal strekke seg langt for å kunne gi læreplasser, og jeg oppfordrer det lokale næringslivet om å strekke seg langt for å gi
ungdommer en læreplass i sin bedrift. Ungdommenes
mulighet til å fullføre sin utdannelse er slik jeg ser det, det
viktigste
grepet vi kan gjøre forivåre
ungdommer nå!
Fredagsklubben
Ivelandshallen

Årets 10. klasse harfredag
fått en annerledes
avslutning på sin 108. mars
årige skolegang i Iveland kommune enn hva vi hadde sett for
oss. Jeg håper uansett at dere tar med dere gode minner fra
tiden ved skolene i Iveland - der dere sikkert har opplevd både
motgang og mestring.
En ny reise skal starte for dere til høsten og jeg har full forståelse for om verden føles litt uoversiktlig akkurat nå, men jeg
håper at dere har undringen og leken i dere. At den er intakt
etter 10 år på grunnskolen og at dere tar med dere både kunnskapen 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.
Og når det kommer til valg av studie, så husk at uansett hva
dere velger, så har vi 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.
Og vet dere hva, om dere skulle bomme litt, ja så er det ikke
verdens undergang. Da vil det være andre veier å gå etter det
første skoleåret i videregående, men fullfør, for du vil uansett
ta med deg nyttig kunnskap og erfaringer som du kan vokse
på.

Iveland skytterlag har trening og
storviltprøve hver torsdag kl. 18.00 Jeg ønsker hver og en av dere lykke til videre! Men først i hele juni på skytebanen på Ivedal. NYT SOMMEREN!
Beste hilsen
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