Budsjett 2021 Økonomiplan
2021-2024:
Kommunestyret
behandlet budsjett og økonomiplan torsdag 10.
desember. Møteprotokollen ligger ute på våre
hjemmesider. Avgifter og betalingssatser blir
oppdatert på nettsidene.
Noen utvalgte punkter fra budsjettvedtaket:
* Eiendomsskatten økes ikke
* Årsavgiften for vann og kloakk økes med 5%
* Slamtømming økes med 20%
* Brøyting av private veier opprettholdes og
reorganiseres. Samme avgift som i 2020
* Foreldrebetaling i barnehage kr. 3.230,- pr mnd
for full plass (maks av nasjonal sats)
* Foreldrebetaling i SFO blir kr. 150,- pr time
* Det legges inn kr. 100.000,- til dekning av
utgifter til mopedsertifikat
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Voss stipend:
VOSS Water of Norway har innstiftet et stipend for å
anerkjenne lokalt initiativ. Stipendet (kr. 30.000,-) deles ut
hvert år til enkeltpersoner, lag, foreninger, private eller
offentlige etater som har bidratt på en positiv måte i Iveland
kommune.
Kandidater søker på eget elektronisk skjema på kommunens
hjemmeside, innen 1. februar 2021.
Info: Kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842

Budsjettvedtaket inneholder mange punkter og
en del tekst. Vi oppfordrer dere til å lese hele
vedtaket på våre hjemmesider.

Vaksineplan og korona situasjonen:
Vi vil starte vaksinasjon i Iveland tidlig i januar. Vi mottar
fem vaksiner i uke 1 og flere de kommende ukene. De
første vaksinasjonene vil foregå på omsorgssenteret. Etter
planen vil vi benytte Ivelandshallen senere.
Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider.
Korona-situasjonen:
Vi har et stort fokus på korona, og har ukentlige møter der
den lokale situasjonen vurderes. Følg med på oppdatert
artikkel på våre hjemmesider.
Les mer om bl.a. følgende saker:
* Bør du sjekke deg for korona?
* Bestill koronatest direkte på web (c19.no - velg Vennesla)
* Corona in different languages

Månedens oppfordring (januar):
Neste bygdebrev kommer ut senest 29. januar.
Info sendes til fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring - senest
Telefon:
tirsdag 26. januar kl. 09.00.
901-17842

Du oppfordres til å stikke innom en i ditt
utvidede nabolag for å ønske godt nytt år!
Kanskje passer det å invitere på en kopp kaffe
eller litt kveldsmat i samme slengen?
(… eller kanskje vente til høsten 2021…?)
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Tømmekalender:

Informasjon fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 7. januar
* Grønn dunk (papir): 13. januar
* Plastsekk (plast):
13. januar
* Brun dunk (matavfall): 7. og 21. jan
* Glass og metall: 21. januar

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: «Kaffekosen»

Skaiå gjenvinningstasjon
… holder åpent tirsdag 26. januar
kl. 16.00-19.00

Ledig plass kulturskole:
Vi har ledig plass i kulturskolen til en
skoleelev som ønsker å bli best mulig
på piano eller gitar.
Undervisningstiden er 25 min og
foregår på Iveland skole torsdag
ettermiddag.
Kontakt kulturleder tlf. 901 17 842

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, god
stemning og koronafritt
for alle som blir med.
Påmelding via ukm.no.

Iveland folkebibliotek:
Betjent åpningstid er tirsdag kl. 12.0018.00 og torsdag kl. 15.00-18.00.
Benytt gjerne digitale løsninger og bli
din egen biblioteksjef. Vi har tilgang til
ca 7000 aviser og tidsskrifter.

Bibsok.no




Strikkekafeen tor sdag 14. januar kl. 18.00

Datakafeen tir sdag 12. januar kl. 18.00

Lokalhistorisk kafe tor sdag 28. januar kl. 18.00

Frivilligsentralen søker etter flere
frivillige til aktivitetsbingoen og til å
lage mat.
Renholder: Det er ledig stilling som
renholder. Fast 3 timer pr uke

Kontaktinfo:
Tlf: 414 82 383
iveland.fs@gmail.com

KiB- Kurs i belastningsmestring
KiB er et kurs basert på kognitiv metode, og er utarbeidet for
personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i
arbeids- og/eller privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en
form for belastning som medfører at de ønsker, eller vil ha nytte
av, å utvikle sin mestringsevne. Dette er et tilbud for innbyggere i
Vennesla og Iveland kommune. Kurset går over 8 uker, 1 gang à
2,5 timer hver uke.





KiB-kurset starter 28. januar 2021
Tidspunkt: Torsdager fra kl. 13.00 - 15.30
Sted: Hjørnet, Vennesla. Sentrumsveien 47
Kursavgift: kr. 500,- som dekker kursmateriell

Påmeldingsfrist: 17. januar 2021
For nærmere informasjon /
påmelding kan du ta kontakt med
frisklivssentralen i
Vennesla v/Eirin Ueland,
tlf: 992 67 807
Mail: friskliv@ vennesla.kommune.no

Demens i familien:
Vennesla og Iveland kommuner
arrangerer pårørendeskolen et tilbud til pårørende og nære
venner av mennesker som er rammet av demens.
Det blir fire samlinger med foredrag, film og samtale:
18. februar, 3. mars, 11. mars og 18. mars - alle dager mellom kl. 17.30-20.30 på Kulturhuset i Vennesla.
Påmelding innen 1. februar på tlf. 381 50 960.
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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
* 03.01: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 10.01: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 14.01: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 21.01: Misjonsmøte kl. 19.30
* 24.01: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 26.01: Salig Blanding kl. 19.30
* 28.01: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30

Ruslegruppa:
Vi samles tirsdager kl. 13.00 ved Bestestaua. Etter turen
samles vi på Bestestaua. Info: Ingelin tlf: 957 23 467

Knutane eller Knudane?

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 i januar:
* Tjenesteutvalget onsdag 20. januar kl. 18.00
* Formannskapet tirsdag 26. januar kl. 08.30
Saksdokumentene kan du lese på våre
hjemmesider ca seks dager før møte.

Ta bussen til og fra byen:

I forbindelse med opprettelse av et naturreservat i
Benytt gjerne «Park & Ride» anleggene ved
Iveland kommune har Språkrådet tatt opp navnesak
Kilefjorden camping og ved Grovane stasjon. Her
for stedsnavna Knutane, Store og Lille Knutanetjønn finner du gode
og Knudansheia/Knutansheia.
parkeringsmuligheter og god
korrespondanse med buss til
Saken gjelder følgende navn med varianter av
byen. Du slipper bompenger
skrivemåter:
og parkeringsavgift!!
•
Knutane (gammel bosettingsplass)
•
Store Knutanetjønn (tjern)
•
Lille Knutanetjønn (tjern)

Knudansheia / Knutansheia (ås)
Skoleplansjer:
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider første
Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc.
uka av januar måned. Evt innspill sendes til:
Pris fra kr. 300,- pr stk. Gode pakkeKnut.Gunnar.Solberg@iveland.kommune.no priser. Kontaktinfo.; tlf. 901 17 842
innen 15. januar.

Vatnestrøm-kalenderen 2021:
Den tradisjonelle kalenderen er i salg på butikkene
og på kommunehuset. Pris kr. 100,-. Mange flotte
motiv! Løp og kjøp!

Kirken informerer:

Drømmestipendet:

Søknadsportalen er åpen for unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. Du kan motta
drømmestipendet flere ganger, men ikke i samme
kategori. Søknadsfrist 8. januar.

* 17.01: Gudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland
* 31.01: Samtalegudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland.
Konfirmantene deltar.

Iveland kommune ble
i 2019 «Trafikksikker
kommune».
Hver måned deler vi
gode kjøretips på våre
hjemmesider samt
facebook
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Ledig leilighet på 64 kvm

Ordførerens hjørne:
Velkommen 2021!

Leiepris pr mnd kr. 4.500,Leiligheten over Iveland frivilligsentral blir
ledig. 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

Vi skriver straks 2021 og et nytt år står
foran oss. Vi tar mye med oss fra 2020,
for i det store og det hele så handler det
om å bygge videre på det vi har.
2020 vil stå igjen som annerledesåret. Et år som har vist
meg hvor sårbare vi er og på samme tid hvor utrolig privilegerte vi tross alt er. Et år der vi mistet mange sosiale
arenaer, men allikevel styrket fellesskapet. Et år der vi i
større grad fikk føle på hva det er som virkelig betyr noe.
Det siste kommunestyret gjorde før de gikk i juleferie var å
vedta et budsjett for 2021. Det var uten tvil krevende å lande et forsvarlig budsjett, og debatten i sosiale medier og
andre steder før kommunestyret hadde sitt siste møte før jul
viste meg at det ikke er enkelt å prioritere. Vi har alle våre
hjertesaker. Saker som er viktige i vår hverdag. Og bunnlinjen for vårt politiske virke er å legge til rette for at enkeltmennesker kan bli styrket og at vi sammen bygger et godt
og sterkt fellesskap. Også er det kommunestyret sin plikt å
fordele belastningen når stramme tider melder seg.
Jeg ønsker å takke innbyggere, tillitsvalgte og organisasjoner som kom med konstruktive innspill og meninger i budsjettprosessen om hva de mener er viktig for å videreutvikle
Iveland kommune. Det er alltid godt å få belyst en sak fra
flere sider og det er slik lokaldemokratiet skal fungere. Men
på samme tid er det min plikt å si at trusler og krenkende
ord til de folkevalgte ikke bygger opp om hverken
lokaldemokratiet eller fellesskapet.
I 2020 har kanskje mange opplevd at tiden har gått sakte. Vi
har lenget etter normale tilstander. Og når vi lengter, kan
ventetiden bli lang.
La oss bruke resten av denne vinteren til å fortsette å ta vare
på hverandre, glede oss over at solen har snudd og at dagene blir lengre og lysere. Da vil vi oppleve at tiden går fort til
de første spirene er å finne i naturen rundt oss. Så er plutselig våren over oss med sterke farger og varmere vær.
Mitt ønske for det nye året er at vi skal oppleve at det er lav
smitte i samfunnet, at vi får effektive og trygge vaksiner
som gjør at vi kan gå en mer normal sommer i møte.
Vanligvis ønsker jeg meg et innholdsrikt nytt år. Men mitt
største ønske for 2021 er et mer normalt år enn hva 2020
ble. Og at vi samtidig tar vare på det fellesskapet som ble
bygd i 2020.

Med beste hilsen og ønske om
et godt nytt år
Våtservietter må aldri kastes i toalettet!

Bunadsgjengen starter opp med 3. kurs i uke 3 (18. og
20. januar). Kursholder informerer deltakerne om
vårens opplegg.

Iveland kommune ønsker alle
sine innbyggere, lesere av
bygdebrevet, følgere på
facebook samt venner i inn– og
utland et godt nytt år !

Følg Iveland kommune på:
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