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Ut på tur: 
- Naturlos - 
 
 

 
Søndag 2. september:  
Vi tar turen til svabergene sørvest ved Måvatn. 
Vi samles på Møkjåland (4 km vest for Vatne-
strøm) kl. 11.00. Torstein Bærheim er vår guide, 
tlf. 412-43828. En familietur på ca 4 km t/r.   
 
Søndag 16. september: 
- ”Eldre boplasser ved Røyknes” 
 

Vi samles ved Skåreland og vandrer innover og 
besøker de tre gamle boplassene Murtedal,  
Storrhei og Flanestad. Flanestad gård (bildet) er 
fra ca 1650 og den eldste gården i Vennesla 
kommune. Den er nå restaurert og inneholder 
bl.a. en fantastisk årestue. Grunneier åpner  
bygget, tenner grillen og vi nyter maten i flotte 
omgivelser. Turen går videre mot Båseland og 
tilbake mot Skåreland. 
 

Turen er ca 10 km og kan nok karakteriseres 
som en familietur. Muligens litt langt og tungt 
for de aller yngste. Underlaget er vei, grusvei og 
sti. Vi møtes på Skåreland, avkjøring ved gamle 
Iveland stasjon, 1 km vest for Skaiå (RV 403) kl 
11.00. Naturloser: Svein Hillestad (tlf. 979-
72619) og Oddvar Helgesen 
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Månedens oppfordring (september): 
 

Kanskje har du noe å være av med til Romania, 
Fretex, Gjenbruksbutikken eller andre som 
trenger noe av din overflod? Og kanskje finner 
du noe du kan kjøpe? 

Oktober-utgaven av  
bygdebrevet ligger i din  
postkasse ca 1. oktober.  
Innleveringsfristen er senest  
onsdag 19. sept kl. 12.00    
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

 
 

 

 

Telefon:  
901-17842 

”Skjelvet” på bygdekino onsdag 5. sept: 
 

Kl. 18.00: ”De Utrolige 2” (alle) 
Kl. 20.00: ”Skjelvet” (15 år) 
 

Disse nye, gode filmene kan du 
nyte på Åkle 
kulturarena.  
Kinomat  
handler du på 
Joker Iveland.  
 
 

Søknad om barnehageplass: 
 

Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to 
ganger i året. Søknadsfristen for 2. opptak er 1. oktober. 
Benytt elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside. 
Kontaktperson: Rådgiver Bente Voreland, 913-18096 
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Temakveld om hagen: 
 

Iveland bygdekvinnelag inviterer til  
temakveld mandag 17. september kl. 19.00. 
 

Gartner Jens Kvarstein kommer og forteller 
og gir gode råd til ”hagen om høsten”,  
legging av løk og stell av stauder. Det blir 
utlodning av løkposer m.m. Kaffepause. 
 

Temakvelden avholdes på Bestestaua /  
Frivillighetssentralen. 

 

Forbud mot fyring med fossil olje: 
– Ny forskrift vedtatt: 
 
 

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje
- og energidepartementet (OED) har fastsatt 
en ny forskrift som forbyr fyring med  
mineralolje (fossil olje) til oppvarming av 
bygninger fra 1. januar 2020. 
Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og den 
er hjemlet i forurensningsloven og energilo-
ven. Det er kommunen som er ansvarlig for å 
følge opp de fleste av punktene i den nye  
forskriften. Du finner ytterligere informasjon 
om saken på våre hjemmesider. 
 
 

Konsert - ”A-moll” på Åkle kulturarena: 
- Torsdag 27. september kl. 19.00 
 

De fire damene i «A-moll» spiller lyriske melodier, ofte i 
mollskala, med sine akustiske instrumenter. De lager en del 
av sangene selv. Gruppa består av Evelyn (gitar, ukulele, 
trekkspill), Kairi (gitar), Ulvi (trommer) og Sirri (fiolin, 
munnspill, gitar, mandolin m.m.) 
Inngang kr. 100,- (kontant). Enkel servering inngår i prisen 

Trafikksikkerhetsplan: 
 

Trafikksikkerhetsplanen skal være kommunens  
styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet. Planen 
skal ha fokus på trafikksikkerhetsarbeid og forebygging av 
trafikkuhell. 
Vi ønsker en best mulig plan og at flest mulig trafikale  
utfordringer i kommunen blir belyst. I tiden frem til 31. 
desember 2018 tar vi imot innspill til planen. Alle innspill 
vil bli vurdert. Benytt vårt elektroniske skjema som du  
finner i aktuell artikkel på våre hjemmesider. Trafikksik-
kerhetsplanen vil bli ferdigstilt våren 2019. 

Skoleplansjer: 
 

Vi selger ut våre eldre skoleplansjer. Pris 
fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr pakkepriser.  

Tømmekalender 
Grå dunk (restavfall):   20. september 
Grønn dunk (papir): 26. september 
Plastsekk (plast):  26. september 
Brun dunk (matavfall): 6. og 20. september 
Glass og metall:  6. september 

 
Skaiå gjenvinningsstasjon  
holder åpent lørdag 8. september 
kl. 10.00-13.00 samt tirsdag 25.  
september kl. 16.00-19.00. 

Iveland skytterlag sitt nye praktbygg på  
Ivedal vil bli offisielt åpnet høsten 2018. 

 

Det blir treningsskyting torsdag 30. 
august kl. 18.00. Neste måned blir 

det trening og storviltprøve på  
Ivedal lørdag 1., 8., 15. og 29. sep-
tember samt søndag 23. september.  
Alle dagene i september kl. 13.00. 

A-moll fra Estland 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

Veiledningssenteret har følgende åpningstider 
for de uten timeavtale: 
Mandag, tirsdag og fredag mellom 12.00-14.00.  
 

Har man timeavtale vil denne finne sted i  
åpningstidene som er 09.00-15.00. For kontakt 
utenom åpningstidene ring 55 55 33 33. 

eBokBib: 
Last ned appen for Android / Iphone. Finnes om 
lag 10000 bøker inkl. en del lydbøker man kan 
låne for nettbrett og mobil. 

 

Iveland frivilligsentral: 
 

* Datakafe: Tirsdag 11. september kl. 18.00 
* Strikkekafe: Torsdag 13. september kl. 18.00 
   Det blir kaffe/te og noe å bite i. Alle er  
   velkomne, med eller uten håndarbeid!  

Åpningstider: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30-14.00 

Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vanningsrestriksjoner: 
 

Vanningsrestriksjonene for alle husstander tilknyttet 
våre fire kommunale vannverk videreføres frem til 1. 
oktober 2018. Bakgrunnen er at det forbrukes mer vann 
enn vi klarer å produsere, og tiltaket gjøres for å  
opprettholde best mulig vannberedskap. 
 

Dersom man avvikler restriksjonene i løpet av septem-
ber vil abonnentene 
bli varslet gjennom 
SMS samt en  
oppdatering på våre 
hjemmesider. 

Brøyting av private veier 2018/2019: 
 

Om du har en privat vei som du ønsker brøytet / strødd 
av Iveland kommune, og ikke tidligere har vært med på 
ordningen, må du søke via eget elektronisk skjema på 
våre hjemmesider innen 1. november.  
 

Skulle du derimot ha benyttet deg av ordningen tidligere, 
og ønsker å si opp avtalen, må dette gjøres innen  
1. oktober. Det er ikke nødvendig å gi beskjed  
man ønsker eksiterende avtale videreført. 
 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 
Kontaktperson: Driftsleder Jonny Lilletveit, 950-19686 

Kontaktinfo: 
414-82383 

Bygdebrevet for 20 år siden: 
 

I september-utgaven i 1998 kunne man  
lese mer om følgende utvalgte saker: 

* Veterankorpset «Godtfolk og kvinnfolk» 
hadde øvelser hver tirsdag 

* Kulturminnedagen ble avholdt med tema 
«Gamle håndverk i ny tid» 

Politiske møter i august/september: 
 

Tjenesteutvalget: Onsdag 29. august kl. 18.00 
Formannskapet: Tirsdag 4. september kl. 09.00 

Kommunestyret: Torsdag 20. september kl. 09.00 
 

Saksdokumentene vil du som alltid 
finne på våre hjemmesider ca 6 dager 

før aktuelt møte. 

Ut på tur i  
Iveland: 
 

Årets opplegg består av 
ni turmål.  
Oppsøk våre postkasser 
innen 28. september og 
bli med i trekningen av 
fine premier! 
 

Gratis brosjyrer finnes på 
butikkene, kommunehu-
set og kan skrives ut fra 
våre hjemmesider. 

Avsluttes 31. august 
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Iveland bedehus - program september: 

→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00  
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
→ Bønnemøte hver mandag kl. 19.00 (nytt) 
→ Dansegruppa: Se egen facebook side 
→ Barnekoret: Se egen facebook side 
 

* 28.08: Salig Blanding kl. 19.30 
* 30.08: Misjonsforeningen samles kl. 19.30. 
              Tale v/Konstanse Raen. 
* 02.09: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00 
* 03.09: Barnekor kl. 17.30 
* 05.09: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 06.09: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 08.09: 20/40 kl. 19.30 
* 13.09: Misjonsforeningen samles kl. 19.30. 
              Tale v/Egil Grindland 
* 16.09: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00 
* 17.09: Barnekor kl. 17.30 
* 19.09: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 20.09: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 22.09: CR Iveland inviterer til inspirasjonsdag  
              på Iveland bedehus kl. 10.00-17.00. 
* 25.09: Salig Blanding kl. 19.30 
* 27.09: Misjonsforeningen samles kl. 19.30. 
              Tale v/Eivind Haugli 
* 30.09: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00 
* 01.10: Barnekor kl. 17.30 
 

Reklameplass i bygdebrevet: 
 

Det er mulig å reklamere i bygdebrevet. Pris pr 
annonse kr. 200,- (1/8 A4 side) / kr. 300,- (1/4 
A4 side) pr mnd + mva. Info på tlf. 901-17842  
 

Ny mineralutstilling: 
 

Stikk gjerne innom Åkle og få med deg den nye 
spesialutstillingen av og om mineralet thortveititt 
og grunnstoffet scandium. Det er laget til en egen 
konkurranse med svarfrist 20. november.  
 

FUN 365: Hold deg oppdatert 
på gratis ferietilbud for barn,  
ungdom og familier på våre  
hjemmesider. 
 
 

Følg Iveland  
kommune 

Husk også: 
 

* Gå-grupper: Bli gjerne  med oss på tur  i nærområ-
det, sammen med andre. Det er både sosialt og trivelig. 
Vi møtes ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved  
parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.  

 
Kontaktperson: 
Solveig Aagesen 
482-15470 
 
 

            Ledig leilighet på 65 kvm 

Leiligheten over Iveland frivilligsentral er ledig 
fra 1. september. Kort avstand til butikk, skole 
og buss.  
 

Leiligheten er på 65 kvm bestående av stue, 
kjøkken, bad, soverom, bod, gang og veranda 
med inngangspartiet.  
Ingen gjenboere. Sentralt 
plassert i Iveland.  
 

Leiekostnader kr. 4500.- 
m/parkering på utsiden.  
 

Husdyr ikke tillatt.  
 

Depositum: 2 mnd  
husleie.  

Kirkelig aktivitet: 
 

09.09: Gudstjeneste i Iveland kirke 
v/Fredrik Netland. Presentasjon av 
årets konfirmanter og 50 års  
konfirmantene. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe 
 

23.09: Gudstjeneste i Iveland kirke v/Fredrik Netland. 
Offer til L.E.G.O. Romania 

Leiepris pr mnd kr. 4.500,

For visning og  
evt spørsmål 

 

Gunnar Håverstad: 
906-82635  

eller: 
Lalla: 917-00849 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 14. september kl 19.00 


