Velkommen til
skolestart
mandag 17. aug:
Ved Iveland skole starter alle klassetrinn kl.
08.45. Ved Vatnestrøm skole starter alle
klassetrinn kl. 08.15.
Vi ønsker alle skolebarn et lærerikt og godt år!

Redusert foreldrebetaling SFO:
Fra 1. august 2020 ble det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn og
gratis SFO for elever i 5. - 7. trinn med behov
for særskilt tilrettelegging.
Ytterligere informasjon om ordningen kommer
mot slutten av måneden.
Kontaktperson: Seniorrådgiver Lars-Ivar Gjørv,
900 63 998

Ordførerens tur til Jokeli:
- søndag 13. september kl. 11.00:
Bli med ordfører
Gro-Anita Mykjåland til
Jokeli - hjemplassen til
hennes oldefar. Det blir
informasjon om stedet
når vi ankommer.
Fremmøte Fidjeland,
sving av ved Dovland
mellom Frigstad og
Engesland, kjør 4 km.
Grusvei hele veien. Fin
familietur.
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Ledig stilling som sykepleiere:
Vi har ledig faste stillinger som sykepleier, med til
sammen 87,32 %, kun natt. Sykepleiere som ansettes ila
2020 tilbys et rekrutteringstillegg på
kr. 23.000 utover garantilønn jmf.
HTA. Utfyllende informasjon på våre
hjemmesider.
Søknadsfrist 31. desember

Tankevirus:
Ønsker du å delta på et nyttig og artig mestringskurs om
hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og
handlingene dine?
Tankevirus vant Helseprisen i 2016. Kurset er utviklet av
norske psykologer og forskere, og presenterer negative
tanker som ulike tankevirus som kan behandles med
psykologiske vitaminer.
Kurset avholdes på kommunehuset over tre kvelder (7., 14.
og 21. oktober - alle dager mellom kl. 14.00-15.30). Vi har
plass til 6-8 personer. Kontaktperson: Psykiatrisk sykepleier
Anne Marie Mykland, tlf. 907 27 540.
Utfyllende informasjon og påmelding via våre hjemmesider.

Bygdebrevet for 20 år siden:
I august/sept 2000 omtalte vi bl.a. følgende:
a) Kulturminnedagen ble avholdt ved Eieland
skule
b) Hestelaget planla utleie av hestebokser ved
Ivelandsgården
c) Forslag til reguleringsplan for 1000 årstomta Tingtjønn - ble lagt ut til offentlig ettersyn
d) Kommunestyret innførte en tilskuddsordning
for gatebelysning

COS-kurs - Trygghetssirkelen:

Neste bygdebrev kommer mot slutten av september. Dersom du har noe du ønsker å informere om,
send e-post til: fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring - innen
Telefon:
min bursdag (mandag 21. sept.) kl.
901-17842
11.00.

Månedens oppfordring (august):

Et kurs om å være foreldre!
God følelsesmessig støtte fremmer trygghet
hos barna våre. Kurset avholdes på kommunehuset over tre kvelder (3., 10. og 17.
september - alle dager mellom 17.30-19.30).
Påmelding til Gunn Åsland, tlf. 915 98 567 innen 31.
august.

Kjenner du på en takknemlighet til kommunen,
politiet, skolen, kirken, idrettslaget, fengslet,
helsevesenet eller andre - gå med en blomst til
rette vedkommende!
1

Tømmekalender:

Informasjon fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 20.08 og 17.09
* Grønn dunk (papir): 26.08 og 23.09
* Plastsekk (plast):
26.08 og 23.09
* Brun dunk (matavfall): 20.08, 03.09
og 17.09
* Glass og metall: 3. september

Iveland frivilligsentral er åpen og har følgende tilbud:

Skaiå gjennvinningstasjon
… holder åpent tirsdag
25. august kl. 16.0019.00, samt lørdag 12.
september kl. 10.0013.00.

«Ut på tur i Iveland»

* Mandag, lunsj kl 12.00
* Tirsdag kl 09.30: Småbarns treff
* Onsdag kl 12.00: Middag servering
* Onsdag kl 18.00: Aktivitets bingo
* Søndag kl 18.00: Kaffekos
Strikkekafeen star ter opp tor sdag 10. september kl 18.00
Datakafeen star ter opp tir sdag 8. september kl 18.00
Snekkerboden er åpen.
Alle er velkommen innom våre aktiviteter og ellers i åpningstidene
mandag til torsdag 09:00 - 15:00. Tlf: 414 82 383

Vanningsrestriksjoner:
For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god vannforsyning gjennom sommersesongen er det innført 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.

Husk at maling, løsemidler, bensin, q-tips, sanitetsbind, vaskefiller,
Brosjyren ligger ute på kommunehuset våtservietter, plastposer, medisiner og andre papirtyper enn toalettpapir er eksempler på
og butikkene samt på våre
ting som ikke skal kastes
hjemmesider. Lever gjerne inn skjema,
i avløpet.
og bli med i trekningen av premier
høsten 2020
Spørsmål kan rettes til
teknisk vakt, tlf 91172558

Bygdekino tirsdag 25. august - Åkle:

Kl: 18.00: «Knerten og sjøormen»
Kl. 20.00: «Min pappa Marianne»
Billettsalg: bygdekinoen.no eller br uk av kor t (kontanter kan
nok gå, men er ikke ønskelig)

Skoleplansjer:

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

Det blir også bygdekino tirsdag 22. september
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Program Iveland bedehus:

Ruslegruppa:

* CR hver onsdag kl. 18.00
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
* 16.08: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 18.08: CR teammøte kl. 17.00
* 20.08: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 25.08: KIA dame kl. 17.30
* 25.08: Salig blanding kl. 19.30
* 27.08: Misjonsforeningen kl. 19.30
* 30.08: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
Følg med på aktuelle nettsider og/eller facebook mht
videre program i september.

Vi starter opp tirsdag 18. august. Vi møtes ved
Bestestaua kl. 13.00. Det blir rusletur i ordets rette
forstand. Vi beveger oss en times tid, nyter fin natur og
har hele tiden noen å snakke med. Kan det bli bedre?
Vi håper flest mulig har lyst til å bli med oss på tur!
Turene vil gå fra hhv Bestestaua og fra Kilefjorden
annenhver gang. Etter turene samles de som vil til en
kopp kaffe på Bestestaua.
Hilsen Astrid Gunhild og Ingelin.
Kontakt: Ingelin Engestøl Vidnes tlf: 957 23 467

Sommerles:

Kirken informerer:
* 23.08: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
sokneprest Fredrik Netland
* 06.09: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
sokneprest Fredrik Netland.
Konfirmantpresentasjon: Årets
konfirmanter og 50 års konfirmanter
* 19.09: Konfirmasjons gudstjeneste i Iveland
kirke lørdag kl. 12.00 v/sokneprest
Fredrik Netland.
* 20.09: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
sokneprest Fredrik Netland.

Det er fremdeles mulig å bli
med. I skrivende stund er 41
barn og ungdom registrert.
Sommerles avsluttes 31.
august.
Det legges opp til
«sommerles-fest» tirsdag 8.
september. Nærmere informasjon vil komme.
Trening og storviltprøve følgende
torsdager kl. 18.00: 13.08, 20.08, 27.08
og 03.09.
Trening og storviltprøver følgende
lørdager og søndager kl. 13.00: 05.09,
12.09, 19.09 og 27.09.
* Dugleiksmerke onsdag 19. august
* Klubbmesterskap søndag 30. august kl. 13.00
Kontaktperson: Knut Ivar Mjåland, tlf. 906 90 575

Kommuneplanens arealdel:
Biblioteket:

Politiske møter:

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.
Vi kan skaffe deg
nesten alt du måtte
ønske!

Tjenesteutvalget onsdag 26.
august kl. 18.00
Formannskap tirsdag 1.
september kl. 08.30
Kommunestyret torsdag 10.
august kl. 18.00
Saksdokumentene finner du
på våre hjemmesider.

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.

Test ut våre
elektroniske
løsninger!
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Ordførerens hjørne:
En spennende høst:
Så var sommerferien over for de fleste av oss, men det betyr jo ikke at sommeren er
over! Håper dere alle nyter de varme og gode ettermiddagene som august kan by på.
I vår benyttet jeg anledningen til å ønske 10. klassingene lykke til med videre skolegang. Og på samme måte som noen går ut av grunnskolen er det noen som starter opp.
I disse dager er det nok mange spente 6 åringer som har pakket klar skolesekken for
sitt første ordentlige møte med skolen. Å begynne på skolen er starten på en ny og viktig periode i barnas liv
og skolestarten rommer nye utfordringer, nye voksne og kanskje noen nye venner. Men det er ikke bare barnet
som vil oppleve en endret hverdag.
Det å være foreldre til barn i skolen krever mye. Men du skal vite at din innsats er svært betydningsfull både
for ditt eget barn, og alle de andre som går i samme klasse og skole. All forskning viser at barn og ungdom
som opplever støtte fra foreldrene sine både trives og presterer bedre på skolen.
Jeg ønsker at alle foreldre som har barn i skolen skal oppleve og bidra til et samarbeid preget av åpenhet,
dialog, gjensidig respekt og tillit til hverandre. Klarer vi det, klarer vi alt.
Slik det ser ut nå vil også korona pandemien påvirke oss utover høsten. Kommunen er i beredskap og alle
enheter har planene klare for hvilke tiltak som må settes inn dersom vi får lokalt smitteutbrudd.
Vi kan alle bistå med vårt ved å vaske hender, holde avstand og holde seg hjemme dersom en blir syk.
Jeg ønsker dere alle en fortsatt god sensommer!
Beste hilsen

Mandag 2. august 2021 vil nye Skaiå barnehage stå klar.
Agderbygg vil stå for det bygningsmessige. Frem til bygget står klart vil
barnehagen bli drevet på tre ulike steder; Vatnestrøm barnehage,
Ivelandshallen og 3. etasje i kommunehuset.

Korona situasjonen:
Vi opplever i disse dager økt
smitte i Norge, Europa og verden for øvrig. Iveland kommune
har stort fokus på korona, og har
1-2 ukentlige møter der den lokale situasjonen vurderes.
Vi forholder oss til alle nasjonale retningslinjer, og oppfordrer
våre innbyggere til å lojalt følge
dette. På våre hjemmesider vil
du alltid finne oppdatert
informasjon.

Følg Iveland
kommune på:
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