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Faktura/brev sendes digitalt: 
 

Iveland kommune sender ut post og kommunise-
rer elektronisk. Faktura kommer også direkte i 
din elektroniske postkasse. 
 

Den løsningen vi har valgt å bruke heter 
Digipost. Dette er  en sikker  løsning hvor  du 
enkelt kan opprette din egen private postkasse 
på nett, kostnadsfritt, for mottak og oppbevaring 
av elektronisk post. Har du tegnet en avtale om 
elektronisk postkasse, trenger du ikke å se etter 
digital post fra kommunen. Du får varsel på 
SMS eller e-post når du har mottatt ny faktura 
eller et brev. 
 

Med digital postkasse får du: 
* Post fra det offentlige trygt og gratis ett sted 
* Tilgang til posten din hvor og når du vil 
* Varsel på SMS eller e-post når du får brev 
* Raskere svar og informasjon fra det offentlige 
* Lagret all viktig post samlet på et sikkert sted 
* Spart miljøet og redusert offentlige utgifter 
* Post fra private avsendere på samme sted 
 

Museumsdagen: 
 

Velkommen til museet på Fjermedal sundag 27. 
august kl. 12.00.  
Friluftsgudsteneste ved sokneprest Frode  
Eikrem, song og musikk ved Bjøro Hildebrandt 
og Trond Holmquist Arntzen.  
 

Mat til sals etter 
gudstenesta.  
 

Velkomen til ein 
triveleg dag! 
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Månedens oppfordring (august): 
 

Kjenner du på en takknemlighet til  
kommunen, politiet, skolen, kirken,  
idrettslaget, fengslet, helsevesenet eller 
andre -  så gå med en blomst til rette  
vedkommende! 

September-utgaven av  
bygdebrevet ligger i din post-
kasse ca 31. august.  
Innleveringsfristen er tirsdag 
22. august kl. 10.00    
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

To gratis ferietilbud i august: 
- Gjelder langhelga 12.-15. og 25.-27. august 

 

Gjennom FUN365 kan vi tilby to 
gratis ferietilbud i august måned.  
Vi kan friste med en Danmarktur 
for familier og en familieleir. 
 

Påmelding til Bente Voreland tlf. 
913-18096. 
 

Utfyllende informasjon om  
aktivitetstilbud finner du på våre 
hjemmesider. 

 

Kulturskolen  
2017-2018: 

 
 

Kulturskolen tilbyr undervisning på fiolin, 
gitar, piano, bass, trommer og mulighet for 
samspill/band. Fra høsten 2017 kan vi også 
tilby et kurs i tegning/maling (5.-7. klasse), 
dans (1.-3. klasse) samt teater (fra 3. klas-
se). Tilbudene på dans og teater er gjennom 
et samarbeid med Vennesla kulturskole. 
 

Søknadskjema for kommende skoleår med 
utfyllende informasjon ligger ute på våre 
hjemmesider. Søknad om plass sendes 
elektronisk innen 14. august. Kontakt  
gjerne kulturleder Finn Terje Uberg tlf. 
901-17842 for ytterligere informasjon.  
 

Det er Tonje Myrland som holder kurs i 
tegning/maling. De to portrett-tegningene 
har hun laget selv. 
 

Telefon:  
901-17842 

Velkommen til et  
nytt skoleår! 

 

Første skoledag for elevene blir 
torsdag 17. august. 
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Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 24. august 
Grønn dunk (papir): 2. og 30. august 
Plastsekk (plast):  2. og 30. august 
Brun dunk (matavfall): 10. og 24. august 
Glass og metall:  10. aug 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon er 
åpen tirsdag 29. august  
(16.00-19.00). 
 

Åpningstider sommeren 2017: 
 

Servicetorget: Vanlige åpningstider (09.00-14.00) fra 31.07 
 

NAV Iveland: Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag  
mellom kl. 12.00-14.00. For kontakt utenom  
åpningstidene, ring tlf. 55 55 33 33.  
 

Iveland legekontor: Vanlige åpningstider fra mandag 31.07 

   Bygdebrevet for 20 år siden                             
          - viktig lokalhistorie - 
 

I aug-97 kunne man bl.a. lese om disse sakene: 
* Gratulasjon til Anne Gerd Eieland med 
gull og sølv i friidrett for junior 
* Første året med «Reform 97» i skolen 
* Kulturminneåret 1997 

Turist i egen kommune: 
 

Ivelandsgruvene (Steli, Solås og Knipane): 
Gruvekort til gruvene kan betales i den  
enkelte gruve, ved Beryllen Mineralsenter, 
Servicetorget på kommunehuset og i  
næringsbygget på Åkle. 
 

Priser: 
- Knipane gruveområde:  kr 100,-/bil 
- Steli gruve:    kr 50,-/person 
- Solås gruve:    kr 50,-/person 
- Dagskort for familie:   kr 100,- 
- 3-dagers kort:    kr 100,-/person 
 

Iveland og Vegusdal bygdemuseum: 
Du finner museet i Fjermedalen, godt skiltet 
fra rv 405. Man holder åpent hver søndag 
mellom 11.00-17.00 i sommerferien. Gratis 
inngang. 
 

Iveland kommunes mineralsamling: 
Utstilling av lokale mineraler finner du på 
Åkle. Den er tilgjengelig parallelt med  
butikkens åpningstid.  

Planforslag detaljregulering Birketveit sentrum: 
Høring og offentlig ettersyn 2: 
 

Tjenesteutvalget vedtok 25. mai 2017 å legge revidert  
forslag til detaljregulering av Birketveit sentrum ut på  
høring og offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 
12-10. 
Planforslaget legger til rette for sentrumsnær boligbygging 
og videreutvikling av sentrumsfunksjoner. Planområdet er 
redusert i forhold til første forslag. Samtlige dokumenter 
er tilgjengelig på vår hjemmeside.  
Evt merknader og innspill sendes inn på eget skjema som 
ligger ute på våre 
hjemmesider.  
 

Høringsfristen er 
tirsdag 15.  
august 2017 

Tjenesteutvalget  
samles til nytt møte onsdag 
30. august kl. 18.00.  
Saksdokumentene vil du  
finne på våre hjemmesider. 

Åkle kulturarena mandag 28. august 
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 Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på  
følgende steder:  
 Birketveit krets: Joker Iveland 
 Skaiå krets: Joker Skaiå 
 Vatnestrøm krets: Joker Vatnestrøm 
 Hovedmanntall: Kommunehuset 
 

Stemmeberettigede som er folkeregisterført i 
kommunen pr. 30.06.17 skal være oppført i 
manntallet. 
 
Tidligstemme: 
Det er mulig å avgi tidligstemme. Velger må da 
kontakte kommunen for å avtale når og hvor de 
kan stemme (379-61200) 
 
 

Forhåndsstemmegivning gjennomføres på  
Iveland kommunehus, servicetorget, fra 10.  
august til og med siste fredag før valget dvs. 8. 
september. Åpningstiden er kl. 09.00 - 14.00. 
Videre gis det et utvidet tilbud med kveldsåpent 
til kl. 18.00 torsdagene 31.august og 7.september. 
 

Terminliste for Iveland skytterlag: 

 

Hver torsdag i august blir 
det trening og storviltprøve 
på skytebanen på Ivedal kl. 
18.00. 
Lørdag 26. august kl. 13.00 
avholdes klubbmesterska-
pet, baneskyting. 
 

 

Jakt og fangst av bever: 
 

Nye regler for forvaltning av bever trådte i kraft 15. mai 2017. 
Det er nå utarbeidet en ny lokal forskrift som nå ligger ute til 
høring. Høringsfristen er 25. august. 
Ytterligere informasjon på våre hjemmesider.  

Vanningsrestriksjoner: 
For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god 
vannforsyning gjennom sommersesongen innføres det 
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommu-
nale vannverk og avløpsanlegg i perioden frem til  
31. august. Det kan bare vannes mellom kl. 19.00 og 
22.00 annenhver dag. Det kan ikke vannes på lørdag. 
 

Skaiå vannverk: 
Abonnenter fra og med 
Tveitholtane og nordover 
kan vanne mandag, ons-
dag og fredag. Abonnen-
ter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag og 
søndag. 
 

Skrøme vannverk:  
Abonnenter vest for vassdraget Langsima kan vanne 
mandag, onsdag og fredag. Abonnenter øst for vassdra-
get kan vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

Vatnestrøm vannverk: 
Abonnenter i Bakkane boligfelt kan vanne mandag, 
onsdag og fredag. Abonnenter utenom Bakkane kan 
vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

Vi minner om at det til tider er problemer med gjen-
tettinger og andre forstyrrelser i avløpsanleggene, og 
årsaken er ofte at det er blitt kastet ting i toalettet som 
ikke har noe der å gjøre. Maling, løsemidler, bensin,  
q-tips, sanitetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastpo-
ser, medisiner og andre papirtyper enn toalettpapir er 
eksempler på ting som ikke skal kastes i avløpet. 
 

Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf 911-72558 

Biblioteket på Åkle: 
 

Bemanningen ved biblioteket vil være noe 
”ustabil” gjennom sommeren. Vi er jevnlig 
innom, og skulle det være noe er det bare å ringe 901-17842 

 

Ved hjelp av Nasjonalt lånekort (gratis) har du tilgang til hele 
vår samling ca 63 timer i uka.  
 

Iveland folkebibliotek på instagram:      ivelandbibliotek 

SommerLes 2017: 
Lån og les minst 5 bøker ved biblioteket 
innen 1. september. SommerLes er for 
skolebarn fra 1. klasse og oppover. Det 
blir diplomfest, utdeling av premier og 
eget arrangement for de heldige i  
september!  
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Iveland bedehus - program august:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
 

* 12.08: 20/40 
* 14.08: Glo-møte kl. 19.30 
* 17.08: Torsdagskveld på bedehuset 
* 19.08: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 20.08: Storsamling kl. 16.00 med søndagsskole  
              og utegudstjeneste v/paviljongen 
* 21.08: Barnekoret kl. 17.30-18.30 
* 28.08: SuperMandag kl. 17.00-18.30 
* 31.08: Torsdagskveld på bedehuset 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg Iveland kommune på: 
 

Husk også: 
 

* Iveland frivilligsentral åpner  onsdag 2. august. 
* Utstyrsbua med gratis utstyr  for  hele året 
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går  fra  
Iveland bedehus kl. 10.00. Kontaktperson: Solveig Aage-
sen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863. 
 
 
 

Ut på tur i Iveland: 
 

I år tilbyr vi ni turmål.  
Prosjektet varer frem til 30. 
september.  
Brosjyren vil du finne på våre 
hjemmesider samt i  
servicetorget.  

 

Premiering høsten 2017. 

Kirkelig aktivitet: 
 

20.08: Gudstjeneste i  
Iveland kirke kl. 11.00 
 

27.08: Friluftsgudstjeneste 
v/museet i Fjermedalen kl. 12.00 v/Frode Eikrem 

Fellesskapstur til Solstrand 
29.sept. – 1. okt. 

 

Bli med oss en tur til Solstrand camping! 
Det blir en helg med god mat, underholdning, Jesus, 
aktiviteter, rom for gode samtaler, sang og musikk.  

Spørsmål og påmelding:  
Irene Tveit, 413 49 247 

Runhild Skarpengland, 992 47 771 

Påmeldingsfristen er  
1. september 

Arr: Iveland bedehus og  
Iveland kirke 

INFORMASJON: 
 

Følg med på 
www.ivelandbe

dehus.no  

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye  
næringsdrivende i 2017. Kurset inneholder 
grunnleggende informasjon om skatt, mva, 
elektronisk innlevering og litt om krav til  

regnskap. Kurset går i Kristiansand. 
 

Info: www.skatteetaten.no/kurs 


