Valgflesk:
Det blir valgflesk i Ivelandshallen
mandag 6. september kl. 18.00.
Sentrale politikere stiller opp, og
professor ved UiA og tidligere
politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Jon P Knudsen (bildet) blir
ordstyrer.
Salg av mat & drikke i regi av Iveland hornorkester. Vår egen Kjetil Åsvald Åsen bidrar med
musikalske perler.
Hele plakaten kan du se på side 3 i bygdebrevet.

eDialog og digital postkasse:

Mange sender dokument til kommunen via
epost. Epost kan være en usikker kanal. Ved å
bruke tjenesten eDialog, åpner Iveland
kommune for at du kan sende inn dokument via
en sikker kanal. Vi ønsker at både privatpersoner og virksomheter nytter anledningen til å
sende dokumenter trygt inn til oss!
Les hele saken og følg oppskriften som
ligger ute på våre hjemmesider:

Bygdekino tirsdag 14. september:
Kl. 18.00: «Maltesergåten»;
Få med deg det nervepirrende mysteriet Clue:
Maltesergåten - spennende krim for barn fra 9 år
- etter Jørn Lier Horst sine bøker. Bokserien er
Norges mest solgte bokserie for barn i alderen
9 - 12 år. Den første filmen bygger på de fire
første bøkene.
Kl. 20.00: «A-ha - The Movie» (alle). Filmen
følger gruppa på turné, og forteller samtidig
historien om tre tenåringer som drømte om å bli
verdensberømte popstjerner.
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Stortingsvalget mandag 13. september:
Stemmelokalene på Birketveit, Skaiå og Vatnestrøm vil holde åpent mandag 13. september mellom kl. 10.00-20.00.
Manntallet: For å kunne stemme må man stå i manntallet.
Hovedmanntallet er lagt ut på kommunehuset. Videre er
manntallet for de tre grendene tilgjengelig på butikkene.
Forhåndsstemme: Det blir mulig å forhåndsstemme på
Iveland kommunehus frem til fredag 10. september i vanlig
åpningstid (09.00-14.00).
Vi har utvidet åpningstid torsdag 2. september, onsdag 8.
september og torsdag 9. september - alle dager til kl. 18.00
Forhåndsstemming på Iveland omsorgssenter:
Onsdag 8. september kl. 10.00-12.00
Velgere som ikke er i stand til å møte i et valglokale på
valgdagen kan søke om ambulerende stemmegivning.
Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl.
10.00 fredag 10. september.
Velgere i isolasjon grunnet korona må søke om ambulerende stemmegivning. Søknaden skal være kommet inn til
kommunen innen kl. 10.00 på valgdagen.

Vaksinering og korona informasjon:
Vaksinering:
Vi har per 30. august gitt 1689 vaksinedoser, fordelt med
881 første dose og 808 andre doser. Følg med på oppdatert
artikkel på våre hjemmesider. Dersom
du ikke har blitt vaksinert, men ønsker
nå å ta vaksinen - kontakt oss snarlig på
mob nr 918 06 800.

Koronasituasjonen:
Vi opplever i disse dager et stort smittetrykk. 19 personer er
registrert med covid-19 i august måned. Hold deg oppdatert
på våre hjemmesider.

Neste bygdebrev er trolig klart tirsdag 28. september. Info sendes til fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring - senest
Telefon:
mandag 27. september kl. 07.15.
901-17842
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Tømmekalender september:

Iveland frivilligsentral informerer:

* Grå dunk (restavfall): 16. september
* Grønn dunk (papir): 22. september
* Plastsekk (plast):
22. september
* Brun dunk (matavf.): 2., 16. og 30. sept.
* Glass og metall:
2. og 30. september

Tilnærmet normale tilstander ved frivilligsentralen nå.
Aktivitetsoversikt for september:
* 30 års jubileumsfest fredag 17. september kl 18:00 på
Bestestaua. Påmelding innen 15. september .
* Kunstutstilling: Denne mnd er det Bjørg Helene Landsverk som
stiller ut sine bilder. Offisiell åpning fredag 3. september mellom
kl 15:00 og 18:00. Bjørg vil da være til stede.
* Strikkekafe torsdag 9. september kl 18:00
* Datakafe tirsdag 14. september kl 18:00
* Lunsj hver mandag kl 12:00 - kr 40
* Middag hver onsdag kl 12:00 - kr 80
* Småbarns treff hver tirsdag fra kl 09.30 - kr 20
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00
* Kaffekos hver søndag kl 18:00
* Lokalhistorisk kafe 30. september kl 18:00
Åpningstider mandag – torsdag kl 09:00 – 15:00

Skaiå gjenvinningsstasjon
… holder åpent tirsdag 31. august, tirsdag 28.
september - begge dager mellom kl. 16.0019.00, samt lørdag 4. september kl. 10.0013.00.

Kontaktinfo:

Søk plass i barnehagen:

Tlf: 414 82 383
Iveland kommune har fellesopptak til barnehaiveland.fs@gmail.com
gene to ganger i året. Søknadsfristen for 2.
opptak er 1. oktober. Benytt vår nye
elektroniske tilgang gjennom Vigilo via vår
hjemmeside. Tilgangen vil etter planen være
Sosiale spaserturer i Iveland:
klar mandag 6. september.
Gågruppa:
Kontaktperson: Enhetsleder Beate Stømne
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved
Frigstad, tlf 984 24 291
parkeringsplassen ved Skaiå barnehage
torsdager kl. 10.00. Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470
Ruslegruppa: Vi samles hver tirsdag kl. 14.00 ved Åkle / kirken,
og går en tur i rolig tempo. Det er godt å bevege seg, og ekstra
hyggelig når vi kan gjøre det sammen! Absolutt alle er velkomne!
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467
Boka «Bunad og folkedrakt fra
Iveland» selges på kommunehuset. Pris kr. 375,-

Her kunne lag og foreninger informert om ett
eller annet! Husk å send info på mail eller
sms til redaktøren!

På bildet ser vi forfatteren
Torborg Anita B Straumann

fub@iveland.kommune.no - 901 17 842

Iveland folkebibliotek:

Ledig stilling som
vernepleier:

Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.00-20.00
(18.00). Betjent åpningstid tirsdager 12.0018.00 og torsdag 15.00-18.00.
Har du spørsmål, ring 901 17 842

Ledig fast 60% stilling som
vernepleier. Søknadsfristen er
6. september.

Benytt gjerne digitale løsninger og bli din egen
biblioteksjef. Vi har tilgang til ca 7000 aviser
og tidsskrifter, og kan skaffe deg nært sagt alt
av lesestoff!
Vi har tidsskrifter, Setesdølen & Vennesla
Tidende, gratis trådløst nett og andre tjenester

Moonlight Iveland:
Et tilbud til ungdom fra 8. klasse.
Torsdager på Ivelandstaua og
annen hver fredag på hhv
Ivelandstaua og Vatnestrøm.
Tilbud om transport.

Bibsok.no
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Politiske møter i september

Kirkelig
aktivitet:

* Eldrerådet tirsdag 7. september kl. 18.00
* Ungdomsrådet tirsdag 7. september kl. 18.00
* Kommunestyret torsdag 9. september kl.
18.00.
Saksdokumentene finner du på våre hjemmesider ca seks dager før møtene tar til.

12.09: Gudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00
v/Fredrik Netland.
26.09: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland

Program Iveland bedehus:
Faste møteplasser:
* «Broken chains» hver mandag kl. 18.00
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
* KiA (dame og herre) hver tirsdag kl. 18.00
* CR hver onsdag kl. 18.00
* 31.08: Kia for menn og kvinner kl. 17.30
* 31.08: Salig Blanding kl. 19.30
* 02.09: Misjonsmøte kl. 19.30
* 05.09: Storsamling & søndagsskole kl.11.00
* 09.09: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 13.09: Barnegospel kl. 17.30
* 16.09: Misjonsmøte kl. 19.30
* 19.09: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 23.09: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 28.09: Salig Blanding kl. 19.30
* 30.09: Misjonsmøte kl. 19.30

Kulturprisen (siste frist):
Benytt vårt elektroniske skjema og send inn ditt
forslag innen mandag 6. september.
Kulturprisen deles ut annethvert år og er på kr.
7.000,- pluss diplom og en gave på inntil kr.
1.000,-.

NAV veiledningssenter:

Finn frem til ni postkasser i
Ivelandsnaturen. Brukbare kart kan
hentes i servicetorget. Alt av informasjon finnes på våre hjemmesider.

… på kommunehuset holder åpent hver torsdag
mellom kl. 12.00-14.00 for «drop-in».
Du kan ta kontakt med NAV for timebestilling på 55
55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe oss på 55 55 33 33, og du
vil bli satt over til vår vakttelefon for bistand.

Telltur: Seks tur er i Iveland er med

Følg Iveland kommune på:
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Ordførerens hjørne:
Bruk stemmeretten din!
September er høstens første måned og vi kan så smått ane at den
er på vei. Høstens første vakre
farger er registrert og i et år der
det er valg kommer farger også frem i form av
politiske stand rundt i kommunen.
For noen av våre innbyggere er det første gang de får
lov til å stemme. Gratulerer med stemmeretten til alle
dere som fyller 18 år i år!
Vi er utrolig heldige som er en del av et demokratisk
samfunn. Å delta i valg er noe store deler av verden
ikke er forunt, og det er ikke noe som har kommet av
seg selv. I flere steder av verden er ytringsfrihet,
likestilling og tillit noe man enda kjemper for.

Plan for idrett og friluftsliv:
Kommunestyret vedtok i møte 17. juni 2021 å legge ut
denne planen til høring / offentlig ettersyn frem til 15.
september. Vi håper og tror at mange vil ta seg tid til å
lese dette dokumentet og melde inn sine tanker og
ideer innen tidsfristen. Planen vil bli lagt frem for
endelig politisk behandling høsten 2021.
I planens kapittel 8 finner man de foreløpige prioriteringene og satsingsområdene. Det er i hovedsak dette
man ønsker innspill på, i tillegg til evt endringer av
strategier j.fr kap 7.1.
Planen er lagt ut på våre hjemmesider. Innspill sendes
inn via eget elektronisk skjema fra våre hjemmesider.
Fristen er 15. september.
Kontaktinformasjon: Kulturleder Finn Terje Uberg, tlf.
901 17 842
Bildet: Ordfører
Gro-Anita Mykjåland åpner Iveland idrettspark i
november 2017

Ved å bruke stemmeretten din er du med på å bestemme hva slags retning Norge skal ta og hvordan landet
skal utvikle seg. Du er med på å bestemme hvem som
skal være representantene for vårt fylke på Stortinget
og hva slags politikk de skal styre på. Stemmen din er
verdt utrolig mye, og hver eneste stemme teller.
Jeg håper du spør deg selv hvilket samfunn du vil ha
og hva slags saker som er viktigst for deg. En grei måte å gjøre det på er å google litt eller ta en valgomat,
som de fleste medier har lagt ut. Dette kan gi deg en
oversikt over hva de ulike partiene mener om saker
som er viktig for deg.
I Iveland er forhåndsstemmingen godt i gang og all
nødvendig informasjon om høstens valg finner du på
hjemmesiden vår.
Mandag 6. september kl.18.00 inviterer de politiske
partiene i Iveland til det tradisjonelle valgarrangementet i Ivelandshallen. Alle er hjertelig velkommen!
Ønsker dere alle et godt
valg!
Beste hilsen fra

Tilskudd til bygging av ny bolig:
Kommunestyret vedtok tidligere i år å gå i gang med en ny runde med boligtilskudd. Vi ønsker å bidra til at
familier og privatpersoner kan bygge å bo i Iveland. Vi har topp moderne skoler og full barnehagedekning til
våre innbyggere.
Ordfører Gro-Anita Mykjåland er glad for at kommunestyret igjen har satt i gang med dette boligtilskuddet:
I første runde satt vi av 1,8 mill kr til dette, og det er nå inngått avtaler og nye boliger vil bli oppført. Et tilskudd på kr. 300.000,- til bygging av en enebolig, kan være et godt argument for at man nettopp velger å
bosette seg i vår kommune. Tilskuddsordningen vil også gi pendlere inn til kommunen et godt argument for å
bosette seg nærmere arbeidsplassen.
Reglement og søknadsskjema finnes på vår e hjemmesider .
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