Budsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024:
Rådmann Sten Albert Reisænen
presenterer sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan
2021-2024 i kommunestyresalen
torsdag 5. november kl. 18.00.
Møte er åpent for alle. Du kan
følge hele presentasjonen via
våre hjemmesider.
Dokumentene vil være tilgjengelig på våre
hjemmesider fredag 6. november.

Brøyting opprettholdes - strøing utgår:
Husstander som ikke er med i ordningen, men
ønsker å motta tjenesten kommunal brøyting, må
søke elektronisk innen 1. november. Prisen er pr.
1. januar 2020 kr. 5.552,- per år per husstand,
uavhengig av strekning.
Setesdal Miljø & Gjenvinning minner om
viktigheten av at private veier blir brøytet og
strødd tilstrekkelig, slik at renovasjonsbilene
kommer trygt frem. Det må ryddes bort snø rundt
avfallsdunkene.
Dersom veiene ikke er tilfredsstillende brøytet og
stødd, kan en risikere at avfallet ikke blir hentet.
Valgnemnda skal finne nye kandidater til rådet
for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Ett fast medlem og ett varamedlem skal velges
av kommunestyret før jul. Rådet selv antyder i
sitt siste møte at gjerne yngre kandidater og
kandidater fra Vatnestrøm-området er
velkomne. Har du forslag til kandidater kan du
ta kontakt med leder Berit Hauan på epost
berit.hauan@iveland.kommune.no
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Elvelangs på New Zealand:
Åkle kulturarena tirsdag 10. november
kl. 19.00.
André Pedersen forteller om fiskeopplevelser i New Zealands villmark. Det blir
bilder og video. Inngang kr. 100,- (vipps)
inkl en kaffeskvett og noe å bite i.
Vi følger nasjonale smittevernstiltak.

Det trådløse samfunn og livsmiljøet:
Åkle kulturarena onsdag 11. november kl. 10.00-15.30:
Vi streamer direkte fra litteraturhuset i Oslo.
Kort omtale: Biologer, medisinere og fysikere advarer, mens

ingeniørene utvikler de trådløse teknologiene. Strålevernet er
internasjonalt under angrep for å hvile på fiktive, irrelevante
grenseverdier. 5G settes på vent i mange byer og land mens man
utreder helse- og miljøvirkninger. Mange melder seg syke av
AMS/smartmålere

Påmelding til Helene Hauan (90 66 09 27) innen mandag 9.
november kl. 15.00. Mat bestilles fra Moseid bakeri samt
kaffe, te og vann. Pris kr. 150,- (inkl mat & drikke) betales
kontant ved inngang.

Månedens oppfordring (november):
Gjør en hyggelig eller overraskende
oppmerksomhet overfor ett eller flere
barn eller ungdommer i familien,
nabolaget eller omgangskretsen.
Bruk fantasien!

Skaiå velforening søker etter ny leder:

Dersom du har lyst til å bidra i ditt lokalmiljø og
planlegge positive gjøremål sammen med gode
medarbeidere, kontakt Veronica på tlf. 924 35
552 for mer informasjon.

Ung Kultur Møtes (UKM):
Vi inviterer til stor barne– og ungdomsfest i samarbeid med Vennesla kommune på kulturhuset i Vennesla lørdag 13.
februar. Det blir sceneshow (dans,
musikk, litteratur, teater m.m.) og
kunstutstilling - men vi trenger DERE
som er mellom 10-20 år til å stille opp!
Vi lover topp forhold og god stemning for alle som blir
med. Påmelding via ukm.no.

Neste bygdebrev kommer ut senest 30. november.
Info sendes til fub@iveland.kommune.no Tenning av julegrana:
alternativt sms/ring - innen
Telefon:
Julegrana ved Åkle tennes søndag 29. november kl. 17.00.
onsdag 25. november kl. 10.00.
901-17842 Følg med på oppslag for ytterlige informasjon.
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Tømmekalender:

Informasjon fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 12. november
* Grønn dunk (papir): 18. november
* Plastsekk (plast):
18. november
* Brun dunk (matavfall): 12. og 26. nov
* Glass og metall: 26. november

Iveland frivilligsentral 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 gjenvinningstasjon
… holder stengt i november




Strikkekafeen tor sdag 12. november kl. 18.00

Datakafeen tir sdag 10. november kl. 18.00

Lokalhistorisk kafe tor sdag 26. november kl. 18.00

Aksjonsdag lørdag 14. november kl. 14.00:

Skatteoppkreveren:
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har i dag.
Skatteetaten vil med dette få et helhetlig
ansvar for fastsetting, innkreving og
kontroll av skatter og avgifter.
Etter 1. nov vil det ikke lenger være
skatteoppkrevere i norske kommuner.

Vi søker 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

Temakveld om «Tankevirus»:
Sted: Frivilligsentralen
Tid: Torsdag 19. nov kl. 18.00 - 21.00
Psykiatrisk sykepleier i kommunen,
Anne Marie Mykland, introduserer oss
for mestringskurset «Tankevirus».
Kan vi påvirke måten vi tenker på?

Skoleplansjer:

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

Velkommen til aksjonsdagen! Denne dagen trekker vi på
loddbøkene som har vært ute. Det blir loppemarked i et telt på
utsiden av huset, der vi kjører en auksjon kl 15.00. Inne vil vi
servere kaffe og noe å bite i. Alle er hjertelig velkommen!
Smittevernreglene følges
Alle er velkommen innom
våre aktiviteter og ellers i
åpningstidene mandag til
torsdag 09:00 - 15:00.
Tlf: 414 82 383.
Følg med på nyheter på
deres hjemmeside og via
facebook

Influensa vaksine:

Bygdekino 17. november:

Åkle kulturarena

De som har fastlege ved
Billettsalg i døra eller på
Iveland legekontor og er i
bygdekinoen.no
definert risikogruppe fra
Folkehelseinstituttet, kan komme å sette årets influensavaksine ved
legekontoret mellom 09.00-14.30. Egenandel kr. 50,-, gratis med
frikort. Du må vente 20 min på venterommet etter vaksinering.
Vi har nok vaksiner til alle i risikogruppene fram til 1. desember, så
vi ønsker av smittehensyn at du kommer tilbake en annen dag
dersom du ser at venterommet er fullt. Evt spørsmål, ring 379 61230
Influensavaksine anbefales spesielt for:
* Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).
Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud
om influensavaksine
* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
* Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:
* Diabetes type 1 og 2
* Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt

eller nyresvikt

* Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
* Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av
sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
* Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
* Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en
alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
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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
* 05.11: Misjonsforeningen kl. 19.30
* 08.11: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 09.11: Barnegospel kl. 17.30
* 12.11: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 19.11: Misjonsforeningen kl. 19.30
* 22.11: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 23.11: Barnegospel kl. 17.30
* 24.11: Salig blanding kl. 19.30
* 26.11: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 27.11: Fredagsklubben (5-8.klasse) kl. 19.00

Ruslegruppa:
Vi samles tirsdager kl. 13.00 ved Bestestaua. Etter turen
samles vi på Bestestaua. Info: Ingelin tlf: 957 23 467
Gågruppa:
Vi samles ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved
parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470

Politiske møter:
* Kommunestyret torsdag 5. nov kl. 18.00
* Formannskapet tirsdag 10. nov kl. 08.30
* Tjenesteutvalget onsdag 18. nov kl. 18.00
* Formannskapet tirsdag 24. nov kl. 08.30
* Eldreråd onsdag 11. nov kl. 18.00
* Ungdomsråd torsdag 12. nov kl. 18.00
Saksdokumentene kan du lese på våre
hjemmesider ca seks dager før møte.

Støtte til næringslivet:

Vinn kransekaker på vipps:

Iveland kommune har fått tildelt kr. 652.000,- ifm
næringslivets utfordringer under korona-pandemien.
Pengene skal gå til gode søknader/prosjekt fra
næringslivet i kommunen. Søker må ha firmaadresse
i Iveland kommune, og alle søknader skal sendes
gjennom regionalforvaltning.no. Mer info på våre
hjemmesider, der bl.a. viktige punkter mht. krav og
føringer for tilskuddet står beskrevet.
Dette er en midlertidig støtteordning frem til det er
tomt for penger. Aktuelle søkere bes ta kontakt med
næringssjef Egil Mølland (908 75 626) for mer
informasjon før søknad sendes.

Den tradisjonelle høstbasaren på Iveland bedehus blir
i år avlyst grunnet smittesituasjonen. Men man kjører i
gang en vipps utlodning der man kan vinne
kransekaker og mange andre fine gevinster. Kr 10,- pr
lodd. Vipps til Iveland bedehus 110066, mrk LODD.
Det er mulig å kjøpe lodd allerede nå. Mer info på
facebook og plakater når det nærmer seg trekning som
blir lørdag 21. november kl.
15.00.
Inntektene går til Normisjons
internasjonale prosjekter.

Kirken informerer:

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Biblioteket:

Ny leder ved Iveland fotklinikk:

Vi har betjent åpningstid
tirsdag kl. 12.00 -18.00,
samt torsdag kl. 15.0018.00. Vi kan skaffe deg
nesten alt du måtte ønske!
Test ut våre elektroniske løsninger!
Kontaktinfo: tlf. 901 17 842

Helene Hauan har valgt å avslutte sin virksomhet etter
mange gode år i Iveland Fotklinikk. Helene takker alle
de gode og trofaste kundene som har benyttet hennes
fotklinikk gjennom disse årene. Autorisert fotterapeut
Lenette Bebe, i B-beauty overtar nå driften av
klinikken. Det blir timebestilling; Lenette tlf. 922 57
831 eller hjemmeside www.evjefotterapi.no

(TT-kort): Søknadsfrist 15. november.
* 31.10: Åpen kirke kl. 17.00-19.00 i forbindelse
Søknaden sendes til Iveland kommune. Ytterligere
med Allehelgensdag. Mulighet for lystenning og
informasjon på våre hjemmesider.
stillhet
* 01.11: Allehelgens gudstjeneste i Iveland kirke kl. Drømmestipendet:
11.00 v/Fredrik Netland. Vi minnes de vi har mistet. Søknadsportalen er åpen for unge kunst- og kulturutFløytespill v/ Marion Røsandnes
øvere mellom 18 og 25 år. Du kan motta
drømmestipendet flere ganger, men ikke i samme
* 15.11: Gudstjeneste i Iveland
kategori.
kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland.
Søknadsfrist 8. januar.
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Ordførerens hjørne:
Krafttak i november:

Regnet pøser ned og jeg sitter i skrivende stund og ser på Regjeringens pressekonferanse der
de legger frem nye innstramminger som følge av økt smitte i Europa og flere steder i landet
vårt. De nye nasjonale retningslinjene er blant annet at det anbefales at det ikke er mer enn
fem gjester i private hjem. Dette inkluderer ikke husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene
er fra samme husstand, kan man være flere. En annen anbefaling er å redusere antall private
kontakter i løpet av en uke. I sum så betyr det at mange som allerede har lagt planer for
slutten av oktober og fremover sannsynligvis må endre noen av planene sine.
I Iveland har smitten vært lav, men smitteøkningen i våre nabokommuner gjør at vi i kriseledelsen følger nøye med på
utviklingen. Det at man får nye innstramminger kan kanskje kjennes underlig og unødvendig ut for mange. Noen vil
peke til Iveland og tenke at det ikke er så nøye å følge anbefalingene fordi det har gått så greit hos oss frem til nå.
Jeg håper at dere alle blir med på et krafttak i november der målet er at antall smittede i landet skal gå ned slik at alle får
mulighet til å feire en normal jul. En normal julefeiring der familiene kan samles og fylles med gode tradisjoner er
kanskje noe av det vi trenger aller mest i år. Så derfor: Kjære alle sambygdinger. Jeg håper at målet om å feire en
tradisjonell jul og kunne samle storfamilien gjør at vi finner motivasjon til å bidra til det krafttaket i november som
Statsministeren oppfordrer oss til.
I kommunen har vi noen gode tradisjoner rundt julegrantenning, førjulsmoro og andre arrangement som pleier å samle
bygdefolket. I denne månedens bygdebrev vil du finne lite informasjon om dette fordi vi må legge våre hoder i bløt for å
finne ut av hva vi kan gjennomføre tradisjonelt og hva vi må finne andre måter å arrangere på. Noe må kanskje avlyses,
men dette vil vi komme tilbake til.
Så er det viktig å huske på hva vi kan gjøre nå i denne tiden når gradene kryper ned mot null. Sette seg i godstolen med
ei bok, ha noen gode lange telefonsamtaler med familie og venner eller ta seg noen gåturer i den vakre naturen vi er
omgitt av.
Jeg ønsker dere alle en flott november som blir litt annerledes enn hva vi kanskje hadde tenkt.
Men jeg er villig til å gå den ekstra runden for at våre barn og unge skal få holde på med sine
aktiviteter og for at alle de som er i utsatte grupper skal få muligheten til en normal julefeiring
Beste hilsen
sammen med sine nære og kjære.

Vatnestrøm-kalenderen 2021:

Korona situasjonen:

Den tradisjonelle kalenderen er i salg fra ca 1.
desember på butikkene og på kommunehuset. Pris
kr. 100,-. Mange flotte motiv! Løp og kjøp!

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 ukentlige møter der den lokale
situasjonen vurderes. På våre hjemmesider vil du alltid
finne oppdatert informasjon.
Siste saker:
* Bør du sjekke deg for korona?
* Bestill koronatest direkte på web (c19.no)
* Korona; litt, mye eller helt avstand?
* Har du vært i nærheten av en person som er smittet av
covid-19?
* Corona in different languages

Julegavetips - boksalg:
Det blir århundrets største boksalg på Iveland første uke
av desember. Da tømmer vi våre lagre for bøker og
tidsskrifter. Følg med på oppslag.

Følg Iveland kommune på:
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