
Knut Nærum �l Iveland mandag 6. juni  

Knut Nærum tar med seg en del bøker han har skrevet og leser ganske mange 
korte tekster og utdrag ‐  fortrinnsvis morsomme ‐ og  snakker li� omkring  
disse. Spørsmål og samtale �l slu�.             Inngang kr. 100,‐ 
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Mandag 6. juni leser Knut Nærum høyt og 
snakker om det han har skrevet.

Onsdag 16. juni snakker Gro Anita Mykjåland og 
tidl. klima- og miljøminister Tine Sundtoft om 
historie, miljø og Ivelands fremtid.

Les mer i annonsen på side 45!

BJØRN DAHL MOE
91 32 49 69
jarle@sormegleren.no

Ordfører Gro Anita Mykjåland og byggmester Øyvind 
Dovland i ett av de trivelige kjøkkenene. Begge ivrer 
for mer bruk av lokalt trevirke inne og ute.

ÅKLE-PROSJEKTET
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ÅKLE-PROSJEKTET

Han fartet gjennom Iveland for å ta bil-
der av små og store steder i Setesdal. 
Etterpå omtalte han kommunen som 
«nesten et sted», skal vi tro de lokale 
mytene.
 Men nå har ivelendingene fått sitt 
sentrum på Birketveit, med vakker 
skog, badestrender og turterreng i 
umiddelbar nærhet. 11 av 26 leiligheter 
er fortsatt til salgs i Åkle-komplekset, 
og interessen er stor.
 Stedet er blitt den suksessen kom-
munen håpet på. Fra før av ligger kom-
munehus, skole og kirke rett ved, og 
nå er disse supplert med interiør-     
butikk, matbutikk, kafé, mineralutstil-
ling og ikke minst et moderne biblio-
tek, åpent 63 timer i uka og med egen 
kulturarena.

STEDSUTVIKLING
I 2005 besluttet kommunens politikere å 
gjøre Birketveit til kommunens sentrum. 
Det var en sak som hadde forblitt uav-
klart i de drøyt 120 årene kommunen 
hadde eksistert. Neste trinn skulle bli 
sentrumsbygging på Birketveit.
 – En utslagsgivende faktor for å 
skape et tydeligere sentrum på Birke- 
tveit var Husbankens tildeling av en mil-
lion kroner i 2006. Støttebeløpet var 
ledd i stedutviklingsprogrammet BLEST 
(Bolyst og engasjement i småbyer og 
tettsteder), og ga støtet til en idédug-
nad i bygda, forteller Ivelands ordfører 
Gro-Anita Mykjåland.

 – Blant annet fikk 15 skoleelever 
sommerjobb som stedsplanleggere. De 
tegnet og skrev frem ønsker for bygda i 
fremtiden. En samlet konklusjon var at 
innbyggerne ønsket seg et tydeligere 
sentrum og møteplasser. Dette falt 
sammen med en nasjonal visjon om å 
styrke og revitalisere tettsteder rundt 
om i landet, sier ordføreren.

ÅKLE SOM INSPIRASJON
Dermed ble det gjort klart for arkitekt-
konkurranse, med mandat om å legge 
urbane kvaliteter inn i et bygdesen-
trum. Av tre honorerte bidrag ble arki-
tekt Ola Roalds utkast valgt, med Åkle 
som prosjektets navn. Tanken bak navne- 
valget var at mønster og farger i de tra-
disjonelle veveteppene kunne gi inspi-
rasjon til bygg og utearealer.
 De nye byggene har reist seg i regi 
av firmaet Byggmester Jørgen Dovland 
AS. De har vakt oppsikt og fått hederlig 
omtale for design og ikke minst miljø-

Innbyggerne ønsket 
seg et tydelig sentrum 

med møteplasser

”
GRO-ANITA MYKJÅLAND,

ORDFØRER I IVELAND KOMMUNE

Endelig har Iveland fått et tydelig sentrum. Åkle samler 
bygda som den kjente fotografen Morten Krogvold ikke 
fant for noen år siden. 

vennlige løsninger og bruk av trevirke.
 – Det begynte med at vi vant opp-
draget med parkeringskjeller til leilig-
hetsbyggene, beretter  Øyvind Dovland, 
byggmesterfirmaets daglige leder. 
 – Underjordisk garasjer var forresten 
ikke det som bygdefolket forbandt med 
livet på landet. Men skepsisen forsvant 
raskt, og nå som Åkle står der, virker 
det som folk er blitt oppriktig glade i 
plassen.
 – Det gjelder både de som har flyttet 
inn, og de som kommer innom, utdyper 
Dovland. – Det ser faktisk ut som det 
hviler en god og vennskapelig ånd over 
stedet. De jeg snakker med på Åkle, 
stråler av fornøydhet.

MILJØVENNLIGE KONSTRUKSJONER
Dovland fremhever videre de bygge-
tekniske fortrinnene. Det er vannbåren 
oppvarming i gulvene, og konstruk-
sjoner og materialvalg gir god energi-
utnyttelse. Det som særlig skiller byg-
gene fra andre, er i følge Dovland 
bruken av massive vegger i tre.
 – Ferdigproduserte laminatmoduler 
av hel tre er montert sammen med not 
og fjær, og forankret med kraftige skruer. 
Til sammen danner de rom som så får 
20 centimeter isolasjon utvendig og til 
slutt kles med kjerneved. Litt unøyaktig 
og fleipete kan vi si at vi bygger fra inn-
siden og ut , eller «på vranga».
 Slike konstruksjoner har vært i bruk i 
mange tiår i tysktalende deler av konti-

nentet, og gir gevinster på flere måter. 
Veggene puster og gir et gunstig inne-
klima, og de tykke veggene holder godt 
på varmen. I tillegg har de gode lyd-
dempende egenskaper, og rent estetisk 
gir de vakre veggflater, i alle fall om vi 
skal tro byggmesteren og de som har 
flyttet inn.
 Selv om heltreveggene denne gan-
gen kom fra utlandet, håper både 
Dovland og ordføreren at konstruksjo-
nene kan inspirere lokale leverandører 
til å utvikle liknende løsninger.
 – Altfor mye virke står ubenyttet i 
skogene våre, mener Dovland, og får 
støtte av Mykjåland: – Som skogskom-
mune er vi også opptatt av nye måter å 
utnytte treet på. Tenk om Åkle kunne 
inspirere til ny lokal kompetanse og nye 
arbeidsplasser!

Leilighetene selges gjennom Sør-    
megleren i Vennesla. Ta kontakt med 
Bjørn Dahl Moe for mer info om Åkle!

Fornøyd gjeng på verandaen i ett av de flotte nye leilighetsbyggene, 
fra venstre prosjektleder Egil Mølland, Iveland kommune, Harald 
Lunden fra Sparebanken Sør, beboer Anne Saunes Thortveit, 
Sørmeglerens Jarle Sagedal, ordfører Gro-Anita Mykjåland, Bjørn 
Dahl Moe fra Sørmegleren og byggmester Øyvind Dovland.


