Barnehageåret 2020-2021:
Vi bygger om / utvider Skaiå barnehage
kommende barnehageår. Nytt bygg vil stå klart
innen 1. august 2021. Kommende barnehageår
vil omtrent halvparten av barna være på Vatnestrøm og halvparten i Ivelandshallen (de eldste)
og på kommunehuset (de yngste). Ombyggingen
i hallen og på kommunehuset er i skrivende
stund omtrent ferdig, så nå gleder vi oss til å ta
imot barna fra mandag 3. august.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.

Bilde: Fra et nytt lekerom på kommunehuset

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

Informasjonsmøte om idrett og friluftsliv:
Vi reviderer dagens plan for idrett og friluftsliv.
Den nye planen vil gjelde for årene 2021-2024,
med en langsiktig del enda noen år frem i tid.
Hva trenger vi av anlegg for idrett og friluftsliv i årene fremover? Der som du har innspill
og ideer til dette, må du svært gjerne stikke
innom kommunehuset tirsdag 11. august kl.
19.00. Da vil du få litt bakgrunnsstoff, noe å
drikke og spise - og en god debatt med
likesinnede.
Evt innspill kan også sendes på mail til
fub@iveland.kommune.no.
Kontaktinformasjon: Kulturleder tlf. 901 17 842
Neste bygdebrev kommer ca torsdag 13. august.
Dersom du har noe du ønsker å informere om,
send e-post til: fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring.
Telefon:
… innen mandag 10. august kl.
901-17842
10.00.
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Turist i Iveland
Benytt gjerne deler av sommerferien i Iveland kommune.
Noen tips kan være:
* Ogge er et eldor ado for alle som er glad i fr iluftsliv.
Tallrike øyer og holmer, trange sund og lune viker ligger og
venter. Det er etablert fire turplasser i Ogge med grillmuligheter og toalett. Utleie av kano v/Ogge gjesteheim: Kontakt
Håkon Svendsen, 982 61 195
* Flotte badeplasser på Birketveit, Skaiå og Vatnestrøm
samt andre steder. Sandvolleyballbane på Birketveit og
Vatnestrøm. Vanntrampoline på Birketveit
* "Ut på tur i Iveland" : Finn fr em til ni tur mål, vinn
premier. Kart på nettsidene og i servicetorget.
* Tursti Iveland - Berefjell - Ranestad (12 km - muligheter for kortere turer). Kart på nettsidene og i servicetorget.
* Tursti Møkjåland - Måvatn. Kar t på nettsidene og i
servicetorget.
* Besøk idylliske Kringsjå helt sør i kommunen. Flott turterreng. Ta gjerne Setesdalsbanen mellom Grovane - Røyknes,
og ta en svipptur til Nomelandsdammen og Skisland .
* Besøk idylliske Iveland og Vegusdal bygdemuseum i Fjermedalen. Et friluftsmuseum som er tilgjengelig hele døgnet.
Guide hver søndag t.o.m. 9. august mellom kl. 11.00-17.00.
* Ivelandsgruvene: Opplev spenningen ved å søke etter
vakre mineraler. Ivelandgruvene innbefatter Knipane, Steli
og Solås gruver.
* Ivelandsveggen: I krysset ved innkjøring mot
kommunehuset / Iveland kirke vil du kunne se en
usedvanlig, flott loddrett vegg! Den avsagte fjellknausen er
et enestående vakkert geologisk snitt.
Iveland kommunes mineralsamling: Denne flotte utstillingen befinner seg ved biblioteket på Åkle. På grunn av
koruna-situasjonen er den kun tilgjengelig i biblioteket sine
åpningstider. Disse er svært begrenset denne sommeren
grunnet ferieavvikling.

Månedens oppfordring (juli):
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:

Informasjon fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 23. juli
* Grønn dunk (papir): 29. juli
* Plastsekk (plast):
29. juli
* Brun dunk (matavfall): 9. og 23. juli
samt 6. august
* Glass og metall: 9. juli og 6. august

Iveland frivilligsentral holder stengt i juli måned. Mandag 3. august
åpner man igjen dørene og har følgende tilbud:

Skaiå gjennvinningstasjon
… holder åpent tirsdag 28.
juli kl. 16.00-19.00.

* Lunsj mandag kl 12:00. Servering av kaffe/te
* Snekkerboden er igjen åpen - kontakt oss for mer informasjon
* Nærbålplassen bak Frivilligsentralen er klar til bruk
* Onsdag kl 12:00 serverer vi en enkel middag
* Onsdag kl 18:00 er det kombi aktivitetsbingo. Du kan spille både i
biler på utsiden eller sitte innendørs.
* Strikkekafeen, kaffekosen, datakafe, småbarnstreffet og kompedagen starter opp igjen i august måned
(dato ikke avklart)
Åpningstider: Mandag til torsdag
09:00 - 15:00. Tlf: 414 82 383

«Ut på tur i Iveland»

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc. Pris fra
Brosjyren ligger ute på kommunehuset kr. 300,- pr stk. Gode pakkepriser. Kontaktinfo.; tlf. 901 17 842
og butikkene samt på våre hjemmesider
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.

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

Ny medarbeider:
Lisa Eiken er
tilsatt som ny
skole– og barnehagefaglig
rådgiver i
rådmannens
stab. Hun
begynner
mandag 10.
august.

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.
Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf 911-72558

Velkommen!
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Sommeren 2020, åpningstider:

Tilskudd til bygging av ny bolig:

Servicetorget/kommunehuset holder åpent kl. 10.00- Kommunestyret har vedtatt et revidert reglement for
tilskudd til bygging av ny bolig i Iveland kommune 11.
14.00 i perioden frem til fredag 14. august.
juni 2020. Ordfører Gro-Anita Mykjåland er glad for at
Legekontoret holder stengt uke 28-29-30-31 (6. juli - kommunestyret enstemmig vedtok dette reglementet:
31. juli). Husk å bestill faste
Vi håper at denne ordningen vil gi økt boligbygging i
medisiner. Ved øyeblikkelig
store deler av kommunen. Et tilskudd på kr. 300.000,hjelp ring Vennesla og Iveland
til bygging av en enebolig, kan være et godt argument
legevakt, tlf. 116117
for at man nettopp velger å bosette seg i vår kommune.
Ved akutt nødsituasjon ring
Tilskuddsordningen vil også gi
113
pendlere inn til kommunen et godt
argument for å bosette seg nærmere
Kulturskolen 2020 / 2021:
arbeidsplassen, uttaler hun på våre
hjemmesider
Vi tilbyr piano, gitar og tromme undervisning ved
Iveland skole torsdager etter skoletid.
Oppdatert reglement og informasjon
finner du på våre hjemmesider.
Søk om plass fra august 2020 via eget skjema på vår
hjemmeside. Vi kjøper dette tilbudet via Vennesla
kulturskole. Vidar Bøe fortsetter undervisningen i
Sommerles:
det nye kulturskoleåret.
Kontaktinformasjon:
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!

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 i Norge.
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.
I skrivende stund er 41 barn registrert i Iveland. Det
legges opp til «sommerles-fest» tirsdag 8. september.
Nærmere informasjon vil komme.
Neste trening og storviltprøve finner sted
torsdag 6. august kl. 18.00.

Kommuneplanens arealdel:
Kommunestyret har i møte 11. juni vedtatt å legge ut forslag til arealdel av kommuneplanen for perioden
2020-2030 til høring og offentlig ettersyn fram til 1. september. Alt av dokument og informasjon finner du på
våre hjemmesider.
Kontaktperson:
Avdelingsingeniør Knut Gunnar
Solberg, 481 07 980
Skissen / bildet viser arealdelen
av kommuneplanen ved
kommunesenteret Birketveit per
11. juni.
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Ordførerens hjørne:
Nyt sommeren i Iveland
og Norge!

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

I skrivende stund er det ferie og
gode dager sammen med familie
og venner. Det er fint å skape
noen gode sommerminner som
vi kan ta med oss inn i høsten. Og sommerminner trenger
ikke koste all verdens. Vi har en fantastisk natur som kan
by på gode opplevelser og nye oppdagelser både i og
utenfor kommunen vår.

Nå som veldig mange av oss skal tilbringe sommeren i
Norge i år, så håper jeg alle benytter anledningen til å bli
litt bedre kjent i vår egen kommune også. En tur i kano
Stort sett faste opplegg frem til 13. august:
på Ogge, en gruvetur med ungene i en av de åpne
* CR hver onsdag kl. 18.00
gruvene, eller en tur til Kringsjå med Setesdalsbanen er
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
noe av det vi har å by på. Og ikke minst alle muligheter
* Kia-Herre tirsdag 11. august kl. 17.30
* Misjonsforeningen torsdag 13. august kl. 19.30 vi har om vi ønsker en tur i skog og mark! Og skulle du
ha lyst til å tilbringe ei natt ute i det fri, så husk at
kommunen har utstyr som vi veldig gjerne låner bort!
Bare ta kontakt med servicetorget så hjelper de deg.

Program Iveland bedehus:

Kirken informerer:
* 26.07: Gudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/ F. Netland
* 09.08: Gudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/F. Netland

Denne sommeren blir annerledes for mange på grunn av
koronaviruset og kommunen er i beredskap. Vi i kriseledelsen vil ha ukentlige møter gjennom hele sommeren
Ivelandshallen
slik atFredagsklubben
vi til enhver tid er klarifor
å sette inn tiltak dersom
det bryter ut smittefredag
i Iveland.8.Jeg
oppfordrer alle til å
mars
huske på smittevernreglene gjennom sommeren, for vi
må huske på at koronaviruset fremdeles sprer om seg.
Og det beste vi kan gjøre for å forhindre smitte er å vasker hender, holde avstand og holde oss hjemme dersom
vi blir syke.
Jeg ønsker dere alle en fantastisk flott sommer, at dere
blir litt bedre kjent i kommunen vår også håper jeg at
dere alle finner rom og ro til å nyte naturen og de lyse
sommerkveldene.
Og så anbefaler jeg dere alle å finne en ledig stund og
tenke over hvor utrolig heldig vi er som bor i dette vakre
landet! Det gjør godt for både kropp og sjel.
Beste hilsen

Følg Iveland kommune på:
Utstyrsbua låner ut sports- og fritidsutstyr

helt gratis! Du finner lageret like ved servicetorget på kommunehuset.
Kom gjerne innom mandag-fredag mellom kl.
10.00-14.00.
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