Støtte til næringslivet:
Iveland kommune har fått tildelt kr. 652.000,ifm næringslivets utfordringer under koronapandemien. Pengene skal gå til gode søknader/
prosjekt fra næringslivet i kommunen.
Søker må ha firmaadresse i Iveland kommune,
og Quiz
alle søknader
skal isendes
siste onsdag
mnd. gjennom
regionalforvaltning.no. Mer info på våre
hjemmesider, der bl.a. viktige punkter mht. krav
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Iveland kommune
og føringer for tilskuddet står beskrevet.
Dette er en midlertidig støtteordning frem til det Startlån og tilskudd fra kommunen:
er tomt for penger. Aktuelle søkere bes ta kontakt
Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter
med næringssjef Egil Mølland (908 75 626) for
med å skaffe deg bolig eller beholde den du har?
mer informasjon før søknad sendes.
Kommunen kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig der startlån
alene ikke strekker til.

Brøyting opprettholdes - strøing utgår:

Tilskudd til å kjøpe bolig:
Kommunene kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig, der startlån
alene ikke er tilstrekkelig.
Barnefamilier og andre i en økonomisk vanskelig situasjon
med lav og/eller usikker inntekt kan få tilbud om tilskudd.
Personer som står i fare for å miste boligen gjennom
tvangssalg kan også få tilskudd til å refinansiere lånet, slik
at de kan beholde boligen sin. Personer med langvarige
økonomiske problemer blir prioritert. Størrelsen på
tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.
Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom
Dersom du trenger strøsand, kan dette hentes gra- søknaden din for startlån
tis i bøtter eller sekk ved gjenvinningsstasjonen
Tilskudd til utbedring og prosjektering:
på Skaiå følgende dager mellom kl. 16.00-19.00: Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og
Tirsdag 29. september, tirsdag 13. oktober og
behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du
tirsdag 27. oktober.
søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført
for eksempel av arkitekt. Tilskuddet kan dekke kostnader til
Setesdal Miljø & Gjenvinning minner om
faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt
viktigheten av at private veier blir brøytet og
eller annen fagkyndig. Finansieringen kan bestå av startlån
strødd tilstrekkelig, slik at reog/eller tilskudd.
novasjonsbilene kommer trygt
frem. Det må ryddes bort snø
Tilskudd til tilpassing:
rundt avfallsdunkene.
Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli
boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.
Månedens oppfordring (oktober):
Det er kommunene som tildeler tilskudd. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen,
Hva om du gjorde mot andre det du
samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter
hadde ønske om at andre skulle gjort
for støtte fra andre offentlige støtteordninger
mot deg? For, den største glede du
kan ha , det er å gjøre andre glad.
På våre hjemmesider finner du mye nyttig
Gjerne hver dag!
informasjon. Se under «Bolig og eiendom» «Boligtildeling»
Kommunestyret vedtok i desember 2019 at
brøyting av private veier videreføres, men at
strøing fases ut.
De som er med i brøyteordningen men ønsker å
si opp avtalen, må melde fra til driftsleder Jonny
Lilletveit innen 1. oktober. Husstander som ikke
er med i ordningen nå, men ønsker å benytte
tjenesten med kommunal brøyting, må søke
elektronisk innen 1. november. Prisen er pr. 1.
januar 2020 kr. 5.552,- per år per husstand,
uavhengig av strekning.

Neste bygdebrev kommer ut senest 30. oktober.
Dersom du har noe du ønsker å informere om,
send e-post til: fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring - innen
Telefon:
mandag 26. oktober kl. 10.00.
901-17842

Flaskeinnsamling:

10. klasse reiser rundt i hele kommunen og tar
gjerne med seg dine tomflasker onsdag 7. oktober.
De kommer mellom kl. 17.00-21.00. Sett gjerne
frem flaksene! Inntektene går til Polen-tur / Utøya.
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Tømmekalender:

Informasjon fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 15. oktober
* Grønn dunk (papir): 21. oktober
* Plastsekk (plast):
21. oktober
* Brun dunk (matavfall): 1., 15. og
29. oktober
* Glass og metall: 1. og 29. oktober

Iveland frivilligsentral er åpen og har følgende tilbud:
* Mandag kl. 12.00: Lunsj
* Tirsdag kl 09.30: Småbarns treff
* Onsdag kl 12.00: Middag m/dessert
* Onsdag kl 18.00: Aktivitets bingo
* Søndag kl 18.00: Kaffekos

Skaiå gjennvinningstasjon

Strikkekafeen tor sdag 8. oktober kl 18.00
Datakafeen tir sdag 13. oktober kl. 18.00

… holder åpent tirsdag
29. sept og tirsdag 27.
oktober - begge dager
mellom kl. 16.00-19.00

Nyhet: Lokalhistorisk kafe den siste torsdagen i mnd fra kl 18:00.
I oktober samles man 29. oktober.

Det blir en aksjonsdag lørdag den 14. november fra kl 14.00. Da
skal vi ha loppemarked, auksjon og vi trekker på vårt lotteri. Mer
info i neste utgave.
Alle er velkommen innom våre aktiviteter og ellers i åpningstidene
mandag til torsdag 09:00 - 15:00. Tlf: 414 82 383

Temakveld - «Hverdagsgleder»:
Musikalen «Bienes historie»
Åkle 16. oktober kl. 11.00

Tirsdag 20. oktober kl 18.00 på Frivilligsentralen

med tidligere prostidiakon Per Emanuelsen. Han er
nå prostidiakon for Bygland, Valle og Bykle.
Tema for kvelden er «Hverdags-gleder»

Bygdekino tirsdag 20. oktober:
«Børning 3»

I samarbeid med Det Norske Teateret
og Nasjonalballetten strømmer vi musikalen «Bienes historie» på biblioteket.

Norgespremiere
14. oktober.
Her kjører vi om
kapp fra
Trollstigen til den
legendariske
racingbanen
Nürburgring i
Tyskland.

Først får du en samtale mellom forfatter
Maja Lunde og litteraturagent Annette
Orre (35 minutt). Musikalen starter
nøyaktig kl. 12.00, og varer i 2 timer 30
minutter, inkludert en pause på 20
minutt. Gratis inngang.

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort):
Søknadsfrist 15. november. Søknaden sendes til Iveland kommune.
Ytterligere informasjon på våre hjemmesider.

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober:

Årets tema: «Spør mer». Mer info på verdensdagen.no

Skoleplansjer:

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

TV-aksjonen - «Et hav av muligheter»:

Hoved-dagen for årets innsamlingsaksjon blir søndag 18. oktober.
Det kommer ingen på døra i år. Det blir en
heldigital innsamlingsaksjon. Mer informasjon på våre hjemmesider og facebook.

Iveland skytterlag:

Utendørssesongen avrundes lørdag 3.
oktober kl. 13.00 med trening og storviltprøve.
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Program Iveland bedehus:

Sosiale spaserturer i Iveland:

* CR hver onsdag kl. 18.00
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
* Kia samlinger for alle hver tirsdag kl. 18.00-19.30
* 01.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 08.10: Misjonsforeningen samles kl. 19.30
* 11.10: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 12.10: Det «nye» barnekoret øver kl. 17.30
* 15.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 22.10: Misjonsforeningen samles kl. 19.30
* 25.10: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 26.10: Det «nye» barnekoret øver kl. 17.30
* 27.10: Salig Blanding kl. 19.30
* 29.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
Mer info på aktuelle nettsider og/eller facebook

Ruslegruppa:
Vi samles tirsdager kl. 13.00 ved Bestestaua.
Det blir en kort og sosial tur en times tid. Etter turene
samles de som vil til en kopp kaffe på Bestestaua.
Kontakt: Ingelin E. Vidnes tlf: 957 23 467
Gågruppa:
Samles ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved
parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.
Vi går gjerne i litt ulendt terreng.
Kontaktperson: Solveig Aagesen, 482 15 470.

Politiske møter:
Tjenesteutvalget onsdag 7. oktober kl. 18.00
Formannskapet tirsdag 13. oktober kl. 08.30
Kommunestyret torsdag 22. okt kl. 09.00 (heldagsmøte)
Eldreråd mandag 19. oktober
Ungdomsråd mandag 19. oktober
Saksdokumentene kan du lese på våre
hjemmesider ca seks dager før møte.

Barnekoret «Ekko»:
I samråd med kommunelegen har man bestemt å
vente med oppstart grunnet smittevernreglene som
gjør det vanskelig å gjennomføre øvelser.
Når forholdene igjen tillater det, vil koret øve på
bedehuset mandager i
oddetallsuker mellom
kl. 17.30-18.30. Dette
vil bli annonsert på koret sine facebook sider.

Kirken informerer:
* 04.10: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
sokneprest Fredrik Netland. Menighetens årsmøte
etter gudstjenesten.
* 18.10: Gudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00 v/
sokneprest Fredrik Netland

Søknad om barnehageplass:
Fristen for å søke opptak fra 1. januar 2021,
er 1. oktober. Søk elektronisk via våre hjemmesider.

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. Vi kan skaffe deg nesten alt
du måtte ønske! Test ut våre elektroniske løsninger!

Sommerles - fest:
Til sammen 41 barn og ungdom var med på årets
sommerles. Vi feirer med film, diplomer og noe å
spise på biblioteket
tirsdag 13. oktober kl.
18.00. De aktuelle
«lesehestene» får
nærmere informasjon.
Legekontoret er stengt onsdag 30. september - fredag
2. oktober. Ved øyeblikkelig hjelp kontakt Vennesla
og Iveland legevakt; tlf. 116 117.
Ved akutt nødsituasjon, ring 113.
Koronatesting: Logg inn på c19.no eller
ta kontakt på tlf. 902 23 523 mellom kl.
09.00-11.00 (hverdager)

Quiz på Aktiviteten:
Biblioteket:

Tankevirus:

Vatnestrøm grendelag og Iveland ungdomslag arrangerer
har
betjenti måneden (30.09, 28.10,
quiz på Aktiviteten Vi
siste
onsdag
åpningstid
tirsdag
kl.
12.00-18.00,
samt quiz-start
torsdag kl.kl.
25.11 og 30.12). Dørene åpnes kl. 19.30,
15.00-18.00.
20.00. Disse kveldene
har vært veldig populære! Åpent for
Dersom
vi
ikke
er
tilstede,
du(kr.
tlf. 901
842.
alle. Påmelding via vipps tilringer
558743
50,- 17
pr lag).
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Kurset avholdes på kommunehuset over tre
kvelder (7., 14. og 21. oktober - alle dager
mellom kl. 14.00-15.30). Kontaktperson:
Psykiatrisk sykepleier Anne Marie Mykland,
tlf. 907 27 540.

Ordførerens hjørne:
Fokus på økt befolkningsvekst:
Før sommeren vedtok kommunestyret å starte utbyggingen av boligfeltet på
Bjørnehatten samt ruste opp og bygge ut barnehagen på Skaiå. Begge disse
prosjektene er godt i gang og er et ledd i kommunestyret sin satsing på å få flere
innbyggere til å bygge og bo i Iveland kommune, samt at barn og ansatte i Skaiå
barnehage skal ha gode lokaler som innbyr til lek og læring. Det er kjekt å se at det er
stor anleggsaktivitet på begge prosjektene som ble iverksatt før sommeren.
Kommunestyret er helt samstemte i at dersom vi skal kunne opprettholde gode tjenester til innbyggerne i
kommunen og kunne klare å bestå som egen kommune så må vi arbeide aktivt for å få flere innbyggere til
kommunen vår. Dette fordi antall innbyggere henger sammen med hvor mye vi får overført fra staten for å
kunne drifte kommunen. Vi satte derfor ned en prosjektgruppe som skal arbeide videre med en helhetlig
strategi for befolkningsvekst i kommunen. Varaordfører Terje Møkjåland (Krf) er leder av denne prosjektgruppen og har med seg André Myhren (H) og Sondre Rosenberg (Sp). Sammen med administrasjonen skal
prosjektgruppen se nærmere på ulike tiltak for hvordan vårt mål om økt befolkningsvekst skal nås. Dette er et
spennende arbeid, og dersom du som innbygger har noen tanker om dette, så er jeg sikker på at de tar imot
innspill med takk. Dette er et viktig arbeid som jeg gleder meg til å følge.
Og midt i hverdagen vår så har vi Covid-19 som stadig gir oss en påminnelse om at lokale utbrudd kan komme
hvor som helst, og at det er helt umulig å si hvem som blir rammet. Vi må derfor alle må være på vakt og
huske smittevernreglene.
Jeg er veldig takknemlig for alle som tar hensyn, som holder seg hjemme når man er syk, som husker å holde
avstand og vaske hender. Det er de viktigste tingene vi kan gjøre for å holde oss friske.
Så om jeg skulle ha valgt meg noen overskrifter i dagens aviser og på nasjonale medier så skulle det vært ros
og honnør til alle som gjør sitt beste for å holde seg og
omverdenen frisk gjennom disse enkle smitteverntiltakene.
Tusen takk!
Beste hilsen

Korona situasjonen:

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 31.12

Vi opplever i disse dager økt
smitte i deler av 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 nasjonale
retningslinjer, og oppfordrer
våre innbyggere til lojalt å følge
dette.
På våre hjemmesider vil du alltid finne oppdatert informasjon.

Følg Iveland
kommune på:
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