
Lokalavis for Iveland 

En ~<Gylden» smak 
av Nederland 

Se side 16. 

Torsdag 19. mars 2009 

Vellykket 
oppvekstsenter 

Se side 3. 

Stor ungdomskul dag 

(EVJE) Kulturleder i Iveland, Finn Terje Uberg, deler ut premier til 
ungdommene som stilte opp ,ned pianosti;kker under lørdagens UKM_ 
(Ungdommens Kultunnønstri:ng) på Evje. Mønstringen stiinlet godt 
over hundre ungdommer fra Bykle,i nord tz1 Iveland i sør. Blant 

Leserinnlegg mottas med takk! 
Bruk lokalavisa til å si din mening! Er du rykende uenig 
med kommuneadministrasjonen, eller synes du ordføreren 

· eller en annen person fortjener ros for et utspill eller en god 
gjerning i det siste? lvelendingen tar imot leserinnlegg om 
µette og hint. Innlegget bør ha en eller. annen tilknytning til 
Iveland, og må ikke inneholde ytringer av rasistisk eller 
annen form for injurierende karakter. Det er god skikk å 
sette navnet sitt under leserinnlegget. 

pianistene som glitret bak flygelet på Furuly, var Joanna Kohler (f.v.) og 
ivelendingene.Synnøve Knutsvik og <::.ecilie Fiveland. Guro Jeppestøl 
(t.h.), også hun fra Iveland, deltok med kunst. 

Se side 8 og 9. 

Abonnement 
Ivelendingen er en gratisavis som distribueres til alle hus
stander i Iveland kommune. Redaksjonen har imidlertid 
allerede fått henvendelse fra utflytta ivelendinger som ønsker 
å få avisa tilsendt. Dette lar seg gjøre mot en portokompensasjon 
på kr 250 per år. Kontakt redaksjonen på tlf. 37279050 eller 
e-post ivelendingen@birkenes-avisa.no for bestilling eller 
mer informasjon. 
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Gratulerer! 
Det er med glede og forventning 
jeg kan ønske BirkenesA visa 
velkommen til Iveland med ny
skapingen Ivelendingen. 
Glede fordi vi får nok et bidrag 
i arbeidet for kommuneutvik
ling, og forventninger til at 
avisen skal skape engasjement. 

I ve land er en kommune i 
utvikling. Aldri i historien har 
folketallet vært så høyt som 
nå . Skal vi bestå som egen 
kommune er det viktig at vi har 
de grunnleggende tjeneste
tilbud innen barnehage, skole 
og eldreomsorg. Men vi vil 
mer. Vi vil at våre innbyggere 
skal merke at Iveland er et godt 
stedå bo. 

Ivel-and har aktive lokal
samfunn der private, offentlige 
og frivillige samarbeider. Dette 
er en forutsetning for å skape 
trivsel, bolystogidentitet. Jeger 
veldig glad for den brede del
tagelse vi har i kommunen vår 
for å skape aktive lokalsamfunn. 

Jeg håper Ivelendingen vil 
være med å skape større åpen
het omkring kommunal for
valtning. Det er viktig at inn
byggerne blir orientert, infor
mert og involvert i den politiske 
dagsorden som settes i kommu
nen. Jeg setter alltid pris på til
hørere på politiske møter. 

Framtiden kan vi ikke vedta 
alene, men det er den enkelte 
som må være med å skape den. 

Jeg har også forventninger til 
at Ivelendingen kan skape 
engasjement. Iveland har et 
høytengasjement, og det må fort
sette. Høy valgdeltakelse mener 
jeg er et tegn på dette. Jeg ønsker 
flere inn i den politiske debatten 
om både smått og stort. 

Endelig håper jeg Ivelend
ingen vil være med på at vi kan 
"se og bli sett". Debatten går for 
fullt om det er for mye fotball i 
mediene. Jeg håper Ivelendingen 
vil være en avis der vi kan se 
våre lokale stjerner. Vi har idretts-

utøvere som har hevdet seg 
både nasjonalt og internasjo
nalt. Men vi har også et aktivt 
idrettslag og en rekke andre 
frivillige aktiviteter for unge og 
eldre. Vi har et kulturliv av det 
sjeldne. La oss få se mer av dette. 
Hverdagsheltene. De som er med 
på å skape innhold i fritiden. De . 
som skaper begeistring og opti
misme. Det er de som legger til 
rette for framtida i kommunen 
vår. 

Lykketil! 

Hilsen 
Ole Magne Omdal 

ordfører 

Tor; 19.3. -17.30. Bedehuset. Active jenter Fra 3. klasse 

TQr~l2.3..:l9,3Q ~e,~ ~teSo.Jl~ ogJ~~I 
Fre.20.3; -Iveland spiller bo~ mot Do~ 2. 
Søn. 22.3. -11.00.BedehuseL Søndagsskole Velkommen! 

Søn. 22.3. -18.00. Bedehuset. Møteplassen Tale Kari Treldal. 

Tirs. 24.3. -18.QO:Bedehuset. friluftsgru.ppe Fra 5. klasse. 
Ons. 25.3.-17.30. Bedehuset Dansegruppa- Fra 8. klasse. 

T-or-.-26.3. -17.00.-Beå.ehuset. Barnekoret har øvelse. Fra 4 år 

Fre. 27.3. -18.00. Bedehuset. Celebrate Recovery. 

Fte. 21:3. •·19:-Ivelandshallen. Lindesnes Trekkspillklubb. · 

Søn. 29.3. ~ 11.00: Gudstjeneste i Iveland kirke v / T. Oustorp. 

Søn."29;3. -'J.6;00fveland bedehus; Gjestebud for nyinnflyttede. 

Man. 30.3. - Bygdekino på Iveland skol~. «Olsenbanden~• 

-Tor:02.~. -Bedehuset; lveland'misjonsfor. Tale ved Oterholt. 

Vå brola<a er en7jeneste 'forlag og foreninger og 
er gratis. Det er det enkelte lag/forening som har 
ansvar foi itvi fli iiifor:masjOii.e.n. l>ersom det er 

arrangementer ~e vil ha med så ta kontakt. 
liiJoriiiiiionen m1 fl plass p1 mnn;e~ 

Bruk side 2! 
Gratulasjofi--i avisa 

Ny gang-: og sykkelsti 
Det er alltid hyggelig å få en gratulasjon i avisa til bursdagen sin. 
Til side 2 kan du sende inn gratulasjoner og lykkeønskninger, 
meldinger om fødsler, forlovelser, brylluper og mere til. 

(VA 1NESTRØM) Forslaget om 
å sette av 1,9 millioner kroner 
til ny gang- og sykkelsti langs 
riksvei 405 fra Vatnestrøm til 
Heimreneskilen gikk enstem
mig igjennom i både teknisk 
utvalg og formannskapet. Nå er 
det opp til kommunestyret å 
fatte endeligvedtak i saken. Det 
skjer kommende onsdag. 

Utgiver: Birkenes-Avisa 

Den nye gang- og sykkel
stien vil gå fra Bakkane bolig
felt forbi innkjørselen til skolen 
og bort til det kommende bolig
feltet ved Heimreneskilen, en 
strekning på 500 meter. 

- Dette er positivt for både 
gående, privatbilister og indu
strien. Synd det bare er snakk 
om fem hundre meter i første 

Adresse: Strøget, 4760 Birkeland 
Telefon: 37 27 90 50 
E post: lvelendingen@birkenes-avisa.no 
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omgang, sier teknisk sjef i 
Iveland kommune, Helge 
Håverstad, som håper på 
positivt vedtak i kommune
styret, slik at arbeidene med 
gang- og sykkelstien kan 
komme i gang så fort som mulig. 

NB husk fullt navn på den/ de det gjelder. Dette skal være gratis 
i lvelendingen. Legg gjerne ved et bilde, og husk at teksten må 
være på maks 30 ord. 
Siste frist er fredag før utgivelse. 
e-post: ivelendingen@birkenes-avisa.no 

BV 
Neste nummer av 

Ivelendingen kommer 23.4 

JAHA! NOK EN AV r,e 
~OM OVEl(HOPET 
IKKE KAN LEiE 

~KLLT!.' 

Ansvarlig redaktør:Bjørn Vidar Lie 
Layout: Birkenes-Avisa 
Annonser: Birkenes-Avisa Tlf. 37 27 90 50 
Trykkeri: Tvedestrand Boktrykkeri 

"LE~? J~ p Af.KE.
({ER JO HE(( FO~UI 
J~ ,AN5KE ENKa r 

ER MOT 
A~/ 
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Vellykket -oppvekstsenter 
(VATNESTRØM) I 2006 
vedtok Iveland kommune
styre å slå sammen . 
Vatnestrøm skole og 
Vatnestrøm barnehage til 
en felles administrativ og 
pedagogisk enhet i Vatne
strøm oppvekstsenter. 
Det har gitt resultater. 

AVKARLJOHANTVEITEN 

På oppdrag fra kommunen har 
Telemarkforskrting foretatt en 
studie av sentrale dokumenter 
i saken, besøkt oppvekstsen
teret og intervjuet et utvalg av 
repres~ntanter både for nær
miljø, brukere av oppvekst
senteret, ansatte og eksterne 
aktører. Ut fra sju definerte eva
lueringsspørsmål har Tele
markfors~ning vurdert om 
Vatnestrøm oppvekstsenter 
fungerer like godt - eller bedre 
- som skole-og barnehagetilbud 
i dag, i forhold til før sammen
slåingen. 

Bedre i dag 
Følgende forhold er vurdert: 
Har lederrollen forandret seg? 
Er det blitt noe bedre samarbeid 
mellom skole, barnehage og 
SFO? Er barnehagen blitt · 
lidende under et dominerende . 
sko1eperspekt.:iv'? -H.ar organi- , i.n--o......- rn -~ - K . k · · "ha hel . H "ldeA kedal he db "SFO • ,dfø_ drin. • • · ;voo .u".c.uER OG Pi;.uAGOGIS LEDER: - Oppve stsenterordnmgen vi rer t topp, szer z s , r sammen me am pa . senngen me rt. en ger 1 · . · " 
opplevd arbei~g blant 
de ansatte? Har etableringen . sjonen i evalueringsrapporten 
bidratt til å styrke kompetanse- fra Telemarkfm:skning er at 
miljøet og pedagogisk platt- Vatnestrøm oppvekstsenter 
form? Fungerer senteret mer fungerer svært godt. «Opp
som et nærmiljøsenter nå~ etter vekstsenteretfungerer, ett~ '1et 
sammenslåingen, og er det vikanvurdere,bedresomskole 
etablert felles «eierforhold» til i dag enn ~en gjorde før ved
både skc;,le og barnehage blant taket. Vatnestrøm oppvekst
de foresatte/brukerne? Konklu- senter fungerer også, etter hva 

TRIVES: Nina Askekjær og Irene Lunden trives godt i barnehagen. 

vi kan vurdere, bedre som barne
hage i dag enn den gjorde før · 
vedtaket», heter det i evaluer
ingsrapporten. 

-Gledelig! 
Både kommunalsjef Jon Werge
land og enhetsleder Ole Kristen 
Hægeland synes det er veldig 

gl~~ljg. at oppvekstsenteret 
har fått en så god ekste_rn 
vurdering. 

- Selv om jeg er ny her i kom
munen, ser jeg at det var mange 
diskusjoner om hvordan barne
hage og skole skulle organise
res. Skole og barnehage er viktig 
for å nå kommunens målsett
ing. Overgangen fra barnehage 
til skole har stor betydning, og 
modellen ivaretar dette på en 
god måte, sier Wergeland. 

- Evalueringsrapporten er 
en bekreftelse på at vi er på rett 

vei. Vi som arbeider her, har tro 
på at det et mye riktig idet•vi 
gjør. Jeg er derfor ikke over
rasket over konklusjonene i 
rapporten. Personalet har gjort 
en kjempejobb, og foreldrene 
har vært positive, understreker 
Hægeland. Han har vært på 
skolen fra år 2000, og kjei:mer 
utviklingen på Vatnestrøm 
godt. Han forteller at det er 26 
barn i skolen fra første til 
sjuende klasse, og i barnehagen 
er det 18 barn. 

F_ORNØYD: Kommunalsjeflon Wergeland mener auergangen fra 
barnehage til skole ivaretas på en god måte. 

,3 
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Ivelendingen vil i hvert nummer stille en samfunnsengasjert 
ivelending noen spørsmål. Det kan være en politiker" en 
næringslivsleder, en ildsjel i ett av kommunens frivillige lag 
eller en priv~tperson med meninger. Spørsmålene vil variere 

fra gang til gang, men noen av spørsmålene vil være de 
samme. Kom gjeme med forslag på personer du som leser 
mener vi bør kontakte. Vi starter med ordfører Ole Magne 
Omdal. 

Hva svarer dll? 
Navn: Ole Magne Omdal 
Alder:52år 
Yrke: Ordfører 
Sivil status: Gift, tre barn 
Bosted: Nedre Frigstad 

Du er ordfører i en liten 
kommune. Hva mener du om 
kommunesammenslåing? 
Hvilke kommuner bør slås 
sammen? 
- Primærkommunens oppgave 
er forskjellig fra fylkeskom
munens. Det er krevende å være 
en liten kommune. Men nær
heten til innbyggerne er viktig. 
Det skaper engasjement. Store 
kommuner driver nok billigere 
per innbygger, men sammen
slåing er i seg selv ikke det som 
sparer. En eventuell sammen
slåing må skje ved frivillighet. 
Det er ikke på dagsorden om vi 
skal slå oss sammen med andre 
kommuner. 

Iveland har hatt stor vekst i 
folketallet. Hvorfor? Er det 
ønskelig med fortsatt stor 
vekst? 
- For noen år siden var fødsels
tallet lite. I kommuneplanen 
satte vi da som målsetting å ha 
1500 innbyggere i 2015. Vi har 
infrastruktur - barnehage, 
skole og så videre - som gjør 
det ønskelig med flere folk. Den 
situasjonen vi hadde da, kan 
sammenlignes med å drive et 
halvfullt hotell. Vi søkte da 
sentrale myndigheter om 
midler til et prosjekt og fikk 
støtte fra Landbruksdeparte
mentet og Fylkesmannen. Vi 
var de første på Sørlandet som 
dro til Nederland for å få 
innflyttere derfra. Det var 
vellykket. Femti nederlendere 
bor nå i Iveland. Flere skaper 
sin egen arbeidsplass, og

0 
en er 

nestleder iidrettslaget. A øke 
folketallet har vært et bevisst 
valg, og vi må jobbe på flere felt 
for å få til det. Og innbyggerne 
forstår at vi må bli flere hvis vi 
skal opprettholde Iveland som 
egen kommune. 

Hva liker du best og dårligst 
med ordførerjobben? 

' - Det er moro når en kan være 
med nåi: det skapes optimisme 
og begeistring. A være tilstede 
når noen får oppmerksomhet 
fordi de har gjort en innsats på 
bedehus, i idrettslaget og så 

videre, det er givende. Som 
ordfører møter jeg også mange 
utfordringer både lokalt og 
sentralt. · 

Endring av beregningene for 
overføringene av penger fra 
staten ble lagt om i fjor. I pro
sessen forut holdt vi på å falle 
mellom to stoler. Vi fikk forklart 
det for sentrale myndigheter og 
fikk et tilfredsstillende resultat. 
Når noe går ut over enkelt
menneske, er det trist. Da er det 
godt å kunne bruke ordfører
vervet til å hjelpe. Ordfører
vervet er krevende, og en bruker 
mye tid, både lokalt og på sam
arbeid og kontakter regionalt 
og sentralt. Men jeg trives 
veldig godt som ordfører. 

Hva er Iveland god på? Hva 
kan bli bedre? 
- Da vi skulle ta imot flykt-

ninger første gang, hadde vi 
infomøte. Jeg glemmer ikke det 
en av de som var til stede der 
sa: ~< Vi har det så godt i Iveland, 
så vi kan godt ta nye utfor
dringer.» Vi har et godt og 
aktivt foreningsliv. Men selv
sagt er det ting vi kan bli bedre 
på. Vi må ha noe å strekke oss 
etter! 

Iveland er nå med i Knute
punkt Sørlandet. Hvorfor? 
Hva med samarbeidet i Setes
dalsregionen? 
- Vi har vært med i Setesdals
regionen siden det samarbeidet 
ble etablert. Vi ble med i Knute
punkt Sørlandet for tre år siden. 
En av grunnene er at vi hører 
til det arbeids-, bo- og service
området. Jeg tror det var et riktig 
valg kommunen gjorde, og det 
er viktig å få enda mer sam-

arbeid. Det kan bli tøffere tider 
for en liten kommune. På flere 
områder, spesielt når det gjelder 
spisskompetanse, trenger vi som 
en liten kommune å sam
arbeide. 

Fortsatt har vi samarbeid 
med Setesdalsregionen når det 
gjelder renovasjon, revisjon, 
museum, brann og PPT. 

Hvorfor ønsker. Iveland ett 
Agderfylke? 
- Vi mener det er en fordel med 
ett fylke. Utad vil en kunne stå 
sterkere, både nasjonalt og 
internasjonalt. Fra kommune
senteret vårt er det fem mil til 
Kristiansand, åtte mil til 
Arendal. Vi er ikke misfornøyd 
med fylkesmannen eller fylkes
kommunen i Aust-Agder, men 
kommunene i Knutepunkt 
Sørlandet har som nevnt mye 

felles. Jeg håper derfor pro
sessen kan fortsette på en god 
måte. 

Hva tenker du om en egen 
lokalavis? Hva ønsker du at 
«lvelendingen» skal skrive 
om? 
- Dette er veldig spennende. Det 
er muligheter for å løfte fram 
ting som kan presenteres, og få 
debatt. Jeg håper at de mange 
gode eksempler vi har i kom
munen, kan løftes fram. Det er 
svært mange som gjør en stor 
innsats for lokalsamfunnet. Jeg 
tenker på de som står på i 
Frivillighetssentralen, de 
mange lag og foreninger, ung
domsarbeidet på bedehuset og 
mye mer. Her er det nok av 
positive ting å hente fram. 

K]T 

Tips oss på ivelendingen@birkenes-avisa.no 

,r: .-.. , 
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Nytt moderne-, _bilverksted 
(IVELAND) Dirk van 
Meurs har satset stort 
for å oppnå drømmen 
sin om eget bilverksted; 
3. mars kunne han åpne 
dørene til et etterlengtet 
bilverksted på Birketveit. 

AVTERJEMODAL 

Den 46-årige nederlenderen 
flytte~ til Norge sammen med 
kone og tre barn for fem år 
siden. Bilmekanikeren med 
snart 30 års erlaring jobbet først 
som mekaniker hos ~ilforum 
Sør i Sørlandsparken. Norge 
har alltid lagt hans hjerte nær, 
og de har tilbragt mang en · · 
sommerher. 

Stor investering 

Om du svinger inn mot 
Solborg, ndrdvest:for Birketveit 
møter du familiens hus, som ble 
oppført for to år siden. Bak 
huset ligger et splitter nytt og 
moderne verkstedanlegg på 
170 kvadratmeter. Etter at Dirk 
sluttet hos Bilforum Sør i 
oktober har han lagt ned enorm 
arbeidsinnsats og 2,5 millioner 
kroner før han fikk skapt sin 
egen arbeidsplass. Det vil si, det 
er ikke bare hans egen arbeids
plass. Også kona. WHma er 
engasjert. Hun holder orden i 
papirer og regnskap. 

Godt mottatt 

C:::::: _s_ LIICWWW .. .&. - . .< ·-,. , ::= 

At stedet tilslutt ble Iveland var 
litt mer på grunn.av det-mang
lende -verkstedfilbudet ber. 
Tanken om å starte for seg selv 
har hangåttmed lenge. Ved å 
orientere seg litt i nærområdet 
fant han ut ativelendinger ikke 
hadde eget verkstedtilbud og at 
behovet dermed var tilstede. 
Stor betydning hadde også de 
flotte tomtene og nærheten til 
naturen som de setter meget 
høyt. 

Dirk sier'at ~ og familien er 
blitt godt mottatt i Iveland. 
Familien består av· tre barn i 
alderen 6-11 år, og for ungene 
innebar det en stor forandring 
å komme inn i et såpass mye 
mindre skolemiljø enn de var 
vant til. Men de er helt klare på 
at de trives godt her og ikke kan 
tenke seg å flytte tilbake. Selv 
har de ikke trengt noen fritids
interesser, sier de. Arbeidetmed 
verkstedet har tatt all deres tid. 
Trenger de avkopling er fiske 
og turer kjærkomment. Om de 
skulle savne noe i Iveland 
måtte det være en svømmehall, 
sier de begge. 

STORFORNØYDE: Dirk og Wilma van Meurs er storfemøyde me4 å ha skapt sin 'egen a:rbei.dsplass, og 
har allerede opparbeidet seg en god kundekrets. 28. mars inviterer de til «ÅPENT HUS» pil verkstedet fra 
klokka 10 -14. 

•·· 

Accoya® - det miljøvennlige treslaget 
Mange bruksmuligheter~·vannbestandig og med 50 års garanti 
Aa:.O"l/iJ!'I ~r SV~ godt til utvendig 
bruk, inkludert vinduer, dører, verandaer 
og bekledning. 

Accoya• har en dimensjonal stabilitet 
og varighet som overgår selv de beste 
harde treslagene fra tropisk-e strøk. 

Overflaten er glatt. Den fliser ikke. Selv 
om overflaten males eller beises, reiser 
ikke Accoya• seg slik tilfellet er med 

tr~~jonell norsk og europeisk furu. 
Den glatte overflaten beholdes. 

Accoyafl) løser mange av de råte-, 
krympe- og svelleproblemene som 
tradisjonelle treslag sliter med. 
Vedlikeholdet er svært lavt.også på 

· '' ~er hvor det er høy luftfuktigt\et. 

Sop_p er fraværende, flassing av 
maling likeså. Man unngår at treet 

beveger seg og "sijr seg: Det gjør at 
AccoyaflJ selges med 50 års garanti, og 
malingsprodusentene gir i tillegg to-tre 
ganger så lang levetid hvis man ønsket 
å sette farge på treet, hva det har å si for 
reduserte vedlikeholdskostnader. 
Egner seg ineget bra for'.terrassebord, 
med mulighet for leveral)seti større '
bredder, for eksempel i 22 m/m tykkelse 
eller 30 m/m, og 190 m/bred~. 

OggeTreAS 
4730 Vatnestrøm . ;i 

Tlf: 41482700 / gS4,-T2liJ. 

www.oggetre.no 

www.accoya.no 

post@oggetre.no 

s~-
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· Hvem vinner «Arets kultursk·o»? 
(EVJE) - Det er ikke for 
mange som har levert 
inn bidrag de si~te åra, 
så vi ønsker oss litt flere 
deltakere, sier kultur
leder Finn Terje Uberg. 
15. april er fristen for å 
levere kunstverk til 
kommunens kultursko
konkurranse. 

AV BJØRNVIDARUE 

På 1990-tallet ble det bestemt at 
Iveland kommrmes kulturpris 
skulle deles ut annethvert år. 
Årene imellom skulle det kåres 
to vinnere av «Årets kultursko», 
en rmder og en over 18 år. For å 
ha muligheten til å bli denne 
æren til del må man levere inn 
et kunstverk til vmdering. Om 
deteietfoto,etmaleri,enskulp- -
tur, en collage eller et dikt, 
spiller ingen rolle. Det kan være 
et hvilket som helst kunstnerisk 
uttrykk, men det må være lagd 
i løpet av det sist~ året og det 
må kunne stilles ut. 

Alle som bor i Iveland kom
mrme kan delta med inntil to 
bidrag. Kunstverkene vurderes 
av en lokal fagjury, som etter 

retningslinjene skal bestå av 
siste års vinnere pluss en 
person til. Stiller en eller begge 
siste års vinnere opp i årets 
konkurranse må det kalles inn 
et varamedlem som erstatning. 

Selve prisen er formet som en 
gyllen hestesko med «Kultur
skoen Iveland» og årstall 
stanset ut i store bokstaver. 
Vinneren og de to nest beste 
bidragene i hver klasse får i 
tillegg hederlig omtale. Juryen 
kan imidlertid unnlate å dele 
tit kulturskoien eller begge 
klassene dersom den mener at 
ingen av kunstverkene til
fredsstiller kravene til et vinner
bidrag. Hederlig omtale kan 
likevel gis. 

- Krmstverk som har vært 
med i UKMkan også være med 
i kulturskokonkurransen, 
rmderstreker Finn Terje Uberg, 
og minner om fristen til å levere 
inn bidrag; 15. april. 

-- Sørlandets m 

OPPFORDRER: - Det er ikke for mange som ha, levert inn bidrag tfe siste åra, sa vi ønsker oss litt flere 
d~,ltakereJ si~ krf:ltu.rleder Finn Terje Uberg. Han minnet om M ku7;stverk som har vært med i llKMmeget 
v~!, kan være 1tlfd i'lafl l:1!,rs}(okønkummsen. Et eksempel !ap,i va:,e AseLeeslanås maleri «Elve'liåten» som 
gikk vider~ ti? fy1ke$mønstringen i UKMforleden. 
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Foreldremøte" med nokoe attåt 
(IVELAND) Første arbeidsdag 
etter vinterferien ble en mara
tondag for foreldre, lærere _og 
noen elever fra Iveland. I an
ledningen et felles foreldremøte 
forl.-7. trinn, vartidligerelands
lagsløper i langrenn Solveig 
Pedersen hyret inn til å ha et 
foredrag om «Mosjon, kosthold 
og helse». Dette var et initiativ 
frakultursjef Pinn Terje Uberg 
som så sitt snitt til å «piffe opp» 
foreldremøtet, og som mange 
var takknemlige for og stilte opp 
på. I tillegg bød den rause kultur
sjefen med midler fra fylkes
mannen på flotte fruktfat som 
deltakerne kunne nyte i pausen. 

I alt 65-70 personer hørte 
Pedersen foredra om blant 
annet puls, hjertefrekvens, inten
sitet og restitusjon. Foredraget 
var intenst og innholdsrikt, og 
forsamlingen var lydhør. Her 
kom tips og motivatorer som 
perler på ei snor for å få den 
enkelte til å forstå kvaliteten 
med god helse. 

Peder~·n poengterte at 
fysisk aktivitet har to sterkt 
fordelaktige sider: 1) Selve den 
fysiske forbedringen som 
kroppen får, og 2) den sosiale 
biten med samvær og sam
handling med andre som har 
samme interess& 

STOR GJENG: Nærmere 70 foreldre fikk oppleve et noe annerledes 
felles foreldremøte for 1. -7. trinn · 

Videre formidlet hun at det 
er viktig å begynne med noe 
somerlystbetontogtrivelig. Blir 
trimmen eller treningen for 
anstreng~de eller slitsom å 
utføre, vil møtivasjonen for
svinne og den fysiske aktivi
teten stoppe. Og det er jo ikke 
det som er hensikten. Derfor 
kom hun med tips til hvordan 
hver enkelt kan, til tross for 
tidsklemmen, drive fysisk 

fostring på deres nivå. 
I tillegg ble restitusjon (hvile

periode) lagt stor vekt på åta 
hensyn til. Dette for at den 
enkelte skal få best mulig ut
bytte av aktivitetene. For enkelte 
var det nokrestitusjoÆbiten de 
var mest glade for å høre om, 
og noe som de påstod atde drev 
meddaglig! 

DetvaringenFedcnUndberg
oppskriftSolveigPedersenkom 

lv·elan,ds·staua, 

0 

Attekanten får nytt tak? 
(IVELAND) Iveland kommune 
vil sette ·av 816.000 kroner fra 
regjeringens tiltakspakke til å 
skifte ut taket på åttekanten på 
Iveland skole. Beløpet er neppe 
nok til å fullfinansietearbeidene. 

anbudenekommerinnatman 
vil få full oversikt over kost
nadene. Da rekker det neppe 
med 816.000, tror han. 

- Det kan nok fort bli det 
dobbelte og kanskje mer, sier 
Håversta'1. Så blir det opp til 
kommunestyret å finne en 
eventuell inndekning for den 
overskytende summen. 

BV 

FOREDRAG: Tidligere landslagsløper i langrenn Solveig Pedersen 
holdt et intenst og innholdsri_kt foredrag om blant annet mosjon og 
kosthold, for en lydhør forsamlingen. 

med da hun nevnte kostholdet 
i tilknytningtil god.helse. Vi har 
hørt det før - JA-mat og NEI
mat- men gjør vi noe med det? 

Det ble avsluttet med en.lystig 
filmsnutt som viste mindre 
heldige trenings- og sports
situasjoner. 

Etter Pedersensfordragledet 
PAU-leder, Bent Olav Aggvin, 
oss gjennom Iveland FAUs 
satsing. I tillegg viste han noen 

(IVELAND) Bakkemyra heter 
stedet der Ivelandsstaua ligger, 
like ved hovedveien, om lag 
seks kilometer sør for krysset 
ved kirka på Birketveit, mot 
Skaiå. 

Huset består av en gammel 
ogennydel. Gamlehuset er kom
munalt, mens den nye delen 
eies av en venneforening. Den 
nye delen er bygd sammenmed 
det gamle huset, i et vinkel
bygg. Uthuset som sto her, er 
blitt flyttet lenger bak, og 
fungerer i dag som smie. 

For en ti års tid siden ble 
Ivelandsstaua etablert som et 
senter for kunsthåndverk, men 
med for lite besøk stoppet det 
hele opp etter hvert. I dag blir 
staua brukt av et titalls personer 
i lokalmiljøet, me_d blant anna 
jente~y~d annenhver _ti.qdag. · · 

nyttige verktøy for foreldre på 
Internett; www .fug.no og 
www.foreldrenettetno. 

Meddennefellesøktairyggen 
gikk foreldre og lærere hver til 
sine klasserom, fylt med lyst til 
fysisk aktivitet og restitusjon. 

TAJ 

Ellers blir den utleid til sel
skaper, møter og tilstelninger. 
På 17. mai samles bygdefolk til 
frokost i den romslige og kose
lige staua. De har. et styre, med 
Elin Gladstad som ansvarligfor 
utleie. 

Den kommunale delen er lite 
i bruk. Her arbeides det fra 
kommunens side med å få til
rettelagt noe for ungdommen. 
Kulturleder Finn Terje Uberg 
står for det. · 

Så med tid og stunder blir det 
kanskje mer aktivitet, mer liv og 
røre igjen i «gamlehuset» også. 

Oddny 

- Taket begynner å bli 
gammelt, med papp og litt 
lekkasje her og der, bekrefter 
teknisk sjef Helge Håverstad. 
Han kan opplyse at saken er 
klargjort for å legges ut til 
anbud og at det først er når TRENGER NYTT TAK: Taket på Åttekanten på-Iveland skole er modentfor utskifting. 

i~ 
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st·or ungdomsk1 
(EVJE) Lørdagens UKM 
(Ungdommens Kultur
mønstring) på Evje samlet 
godt over hundre ung
dommer fra Bykle i nord 
til Iveland i sør.17 av 
dem var ivelendinger. 

AVBJØRNVIDARUE 

Dette er andre året Bykle, V alle, 
Bygland, Evje og Hornnes og 
Iveland samarbeider om UKM, 
noe som har gjort den lokale 
mønstringen til en gedigen 
kulturfest som starter klokka 
tolv om formiddagen og varer 
til langt på kveld. 

Årets mønstring var delt i to 
deler, en for kunst og piano og 
en for sceneinnslag. Først
nevnte fant sted på Furuly ved 
Evje Sentrum. Her var Iveland 
representert ved to pianister og 
ni foto- og billedkunstnere. 

Kunstutstillirigen holdt jevnt 
over høyt nivå, det samme må 
sies om lvelandsbidragene, sig
nert Guro Jeppestøl (tegning), 
Kaja Honnemyr (acrylmaleri), 
Kristina Fiveland (maleri), Rita 
Nilsen (tegning), Robbin Jørgen
sen (~grung), Silje Honrie:myr 

PREMIERING: Synnøve Knutsvik mottar premie av Nina Irslinger 
i arrangementskomiteen etter å·tryllet fram Scott Joplins 
«Entertainer» på flygelet. 

UNG PIANIST: Cecilie Fiveland har spilt piano i kulturskolen i snart tre år. ] 
«Memory» og «Dangerous Journey». (maleri), Silje Jørgensen (foto), 

~tein Inge Skaar (tegning) og 
1se Leesland (acrylmaleri). 
Ases to bilder, «Elvebåten» og 
«Blåfjell», _gjorde så sterkt 
mntrykkpå:}mytn at de ble sendt 

STUN1TRIO: Yob Schieke, Kim Rabin Kilen og Joackim Vetrhus 
stilte opp med en jackass-video hvor spising av søppel og gateaking 
med snawracer etter firehjuling var sentrale elementer. 

Uts rogf1 til 

. •· . 

videre til fylkesmønstringen i 
Arendal. 

Fornøyde-med innsatsen 
Synnøve Knutsvik og Cecilie 
Pivela'.rtd leverte også sine 

pianostykker til ståkarakter og 
vel så det, men nådde ikke opp 
i den harde konkurransen om 
billettene til fylkesmønstringen. 

HESTE]ENTE: Guro Jeppestøl (13) er glad i hester, både å ri på dem 
og tegne dem. Så når hun først debuterte i UKM var det selvfølgelig 
med en tegning av to hester. 

De to klassevenninnene - begge 
går i 7. klasse på Iveland skole 
-var likevel godt fornøyde med 
innsatsen. 

GIKK VIDERE: 13 år gamle Åse Leeslml 
til fylkesmønstringen med sine to acryl 

Hogging, kjøring og 
gravemaskinarbeid 

PER MOI 
SKOGSENTREPRENØR 

Skibåsen 45 v/Torshov bi/rekvisita Tit 90 10 25 24 
Åpen{: mandag~lrefl.ag 1 Q-20, Jø,rdag •. l Q-18 Pål Moi, Håverstad, 4724 Iveland, Tlf.:91639779 
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lvelendfngen 

lturdag på Evje 

""Det er klart det hadde vært 
gøy å komme videre, men vi er 
jomedmestforgøy, påpekte de, 
før de satte nesa mot Evjemoen 

kino, hvor den store scene
mønstringen skulle finne sted 
senere på ettermiddagen og 
kvelden. Sammen med venn
innen Sara Birgitte Mannes 
deltok nemlig Synnøve og 
Cecilie med et dansenummer 
også, under artistnavnet: Tie 
Tac.Nm:nmeretbesfoav en.serie 
mer eller mindre halsbrekk
ende øvelser, det hele framført 
til knallhard rockemusikk. 

12 år ganunel regissør 
Tie Tac var tiende nummer ut 
av hele 36 sceneinnslag, hvor 
variasjonen i kunstnerisk ut
trykk va:r.Jike stor som Herdig
hetsnivå, akkurat som detskal 
være på en ungdomsmønstring. 

Her var alt fra støyende tung
metall til stillferdig vise$ang og 
en smakfull video om sommer
ferien i Ny-Hellesund, hvis 
regissør heter Peder Fo$sli, er 
12 år gammel og kommer fra 
Iveland skole. Me_d b~dholdt 
kamera og Queens «Killer 
Qu~>> so.r;n bakgntnn$.musikk 
skremte han ~ visst.ingen _fra 
å legge sommerferien til hans 
eget SQmmerpµ~dis i søI

landskjærgål:q~. Mer skrem
m ende vai «Jaci<ass}r-vid~oen 
fra trekløv~t YobSchieke, Kim 
Robin Kilen og Joackim Vetr
hus, alle tre 8. klassinger ved 
Iveland skole. Mest impo
nerende, men desto mindre 
anbefalelsesverdig, var gate
akingstuntet, der Joackirilhang 
etter Kim Rabins firehjuling på 
sno

0
wracerpå bar asfalt(!). 

l"'8:D 

TØFFE ]ENTER: Arlena Cassandra (t.v.) og Rita Nilsen sang Whitney Houstons «I wanna dance with 

samebody» foran en nær fullsatt kinosal på Evjemoen. 

tåpenbart et kunstnertalent. Hun gikk videre 
;er «Elvebåten» og «Blåfjell». 

Arets sanginnslag fra Ive
land besørget duoen Arlena 
Cassandra og Rita Nilsen. De 
to 8. klassingene ved Iveland 
skole høstet stor applaus og 
jubel for sin versjon av Whitney 
Houstons «l wanna danee-with 
somebody». I slutten av april 
kan jentene ses og høres på 
«-Åpen scen e>> _på fritids
klubbenMoorilightiVennesla. 

VIDEOREGISSØR: Peder Fosslifår sin velfortjente premie av programleder Jorunn Ateigen for videoen 

«Sommerferie i Ny-Hellesund». 

Elektriker led.i.g for 
store og små oppdrog 

- Ta kontakt fot et godt tilbu.d 

din installatør 

-enektr,keren 
rn04 

Varmepumper 
Din autorisc:rte Toshiba forhandler 

For ~Jratis befarinq: Arnt 97- 89 40 24 

) 

~ 

Moelven Eim.tre Agder 
TH. 37961190 

r 
Tlf.91695626 
Tlf. 91683682 
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Vil ha skula:n.e meir ~inn p_å ~useet 
(OGGE -GJESTEHEIM) 
Setesdalsmuseet, som 
Iveland og Vegusdal 
Museumslag høyrer 
innunder, vil leggje meir 
til rette for undervisning 
for skuleelevar. 

AVODDNYFURHOLT 

Under årsmøtet i Iveland og 
Vegusdal Museumslag på Ogge 
Gjesteheim forrige måndag kom 
museumspedagogAnneSophie 
Høeg-Omdal med mange gode 
idear til opplegg. 

Museumsdagen 
Det er gjort mykje -dugnads
arbeid på Fjermedalsmuseet i 
zcm, med oppussing av m~ 
umslokalet, måling og oppfør
ing av nyttlagerbygg, samt vask 
ogvedlikehaldfor klargjeringog 
opning av museetforsommeren. 

Det harvore sundagsope frå 
22. juni til 17. åugust. Det har 
vore besøk av grupper, og av 200 
besøkende har 32 vore bom. 

Den årlege museumsdagen i 
august samla om lag 80 per
sonar, trass i dhlegvær. Dagen 
blei opna med gudsteneste som 
vanleg, det var mylqe fin song 
og musikk, ~ god mat og 
bygdespel. _ • 

Men; einml velkunneseie at 
etter kvar av dessa sundagane 
lqem bllmåndag nAr det gjeld 
det økonomiske. Det liggmykje 
arbeid· bak denne dagen, men 
matsal og frivilleg pengegåve 
ved utgångengjev ikkjenok til å 
dekijeutgifter, då særlegtil høyt
taleranlegg som må leies inn. 

Lagerbygg til museet 
Innan utløpet av august måtte 
museumslaget finne lagerplass 
tillandbruksreiskap ogmaskiner 
som dei hadde fått på Haug
land for fleire år sidan, og som 
haddevorelagrader.Detresul
terte i ei førebels løysing med eit 
bygg på kring 25 kvadratmeter 
bygd på honnsteinar inntil ut-

stillingsbygget på vestsida. 
Reiskapene står førebels på 
pallar som rmderlag, så her har 
styret ei oppgåve å gjere fram
over. 

Innkomne ting 
Reiskap og utstyr som var viktig 
i drift av jord og skogbruk på 
gardane i førre århundre har dei 
fått frå Omestad. Desse har 6g 
fått plass i det nye reiskaps-
bygget. 

Elles kan nemnes bøker, ei 
gammal rifle, lommeur med 
klokkeband (etter Knut post
mann), to rakeskrin, ei stakke
spenne og tekstiler, ei rosemåla 
kiste, ein skrivemaskin, to uni
formsluer frå 1940-talet (etter 
Knut Mykland), ei langutskoren 
lenke i tre og ikkje minst gåva 
frå Gu;nhild Eftevand; ein 
Ivelandsbunad. 

Gravhaugar og 
stokkebåtar 
Museumspedagogen frå Setes
dalsmuseetlaframeinrikholdig 
planforvåren200') og frametter. 

LEIAREN OG PEDAGOGEN: Karstein Lie tok på seg leiarvervet eit år til i Iveland og Vegusdal 
Museumslag. Museumspedagog Anne Sophie Høeg-Omdal frå Setesdalsmuseet hadde mange spanande 
idear å by på. 

Det fyrste ein må gjere er å få sand, og elevane vil få freiste å 
ferdig det innerste rommet i skyte med pil og .langboge og, 
utstillingslokalet, og få til ei :moglegheitforåprøveeiviking
digital forteljing Qm stokke- · rustning. 
bå.tane. Det voner ho vil la seg - Den er ganske tung, seier 
gj~ innen.april, sUkat skulane ho, -så her kan gutane fåfreiste 
kan kome i mai [ løpet av dei .. 'k9rl~ det var å vere kri~ for 
komandevek.ervilskulaneilve,- 'fusen år sidan, og tenkje seg at 
land og Vegusdal"' alle 5. ~ dei &g skulle sloss i den. Det er 
in~, få ein invitasjon (den vil ønskjeleg å lage eit årleg arran
og blilagt ut på nettet) tilmuseet, gement for ungdom på staden, 
med eit skuleopplegg om jern- med pilogbogeogroilespe11,men 
alderen i Vegusdal og Iveland det avhenger av bueskytter
med utgangspunkt i dei arkeo- laget, sier museumspedagogen. 
logiske funna frå området · 
(stokkebåtane frå Haukom- Mange spanande ideai' 
vannetogfunnfrågravhaugane Kanskje einkunne knytte gamle 
på Skreros). Utover den teo- mattradisjonar til ein familie
retiske innføringa får elevane dag? Eller ta føre seg ting som 
praktiske.oppgåver,kordeikan har endra seg mykje eller lite, 
lage ein kopi av eit Skreros- eksempelvis eldstader, få eit 
armband eller eit beinsmykke. pedagogiskoppleggnmdtbonde
Desse får dei behalde. kulturen, utarbeide opplegg 

Pil og bogeskyting 
Høeg-Omdal..har vore i kontakt 
med Bueskytterlaget i Kristian-

rundt særlege tema, til dømes 
helsefør ogno, få til mobile ut
stillingar, få skrive ned historiar, 
knytta til spesielle gjenstander 

ogmykje anna. 
Ja, her mangla det ikkje på 

godeidear. 
- Vifår tenkje litt kvar for os.s, 

var oppfordringa til årsmøte
deltakarane. Spørsmålet er vel 
helst når ein skal få tid til å få 
satt i svingnokre av alledei gode 
ideane? 

Som ein skjøner er der nok å 
tafatt på! 

Styret i 2009 
Karstein Lle ville gjeme ha av-

• se 

løysing somleiar, men påtok seg 
vervet ennå eit år. Med seg i 
styret har han Aslak Fjermedal 
som nestleiar, Llv Belland og 
Llv Eieland (for Iveland kom
mune). Gunhild Eftevand og 
Sylvi Anikka Molda! var på val 
og blei gjenvald. For Birkenes 
kommunehar ingen møtt. 

Birkenes og Iveland kom
munar er medlemmer av laget i 
tillegg til 55 livsvarige med
lemmer. Dei ønskjer seg fl.eire 
medlemmar . 

-:. r;· .. ·,·_~ .... .:._,•~.:-1·· .......... _.~ ..•. : 
~-••11•1' 11 ~ .:_ -~~ ;,;-·-<:;'- (r-- -• "=---\'!\:- : ,~:~ :;-; ,.t;,,?,:. ~;,..:;, \~t-t.-"'-:-----.·-.-~oj~- :--:-;---_ '. :: .. ' 
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Vi er et nystartet verksted som tilbyr service og reparasioner på de aller fleste bilmerker. 
Giennom MECA Car Service ltjeden har vi tilgang til original deler. 

M == CA 
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Faglig nettverk giør at vi løser alle problemer med din bil. 

Bilen din er velkommen .
i vOrt verksted for: 
- Periodisk kjøretøykontroll (EU kontrolQ. 
- SeNice og oltesktft. 
- Kontroll og reparasjon a-, slitedeler: 
eksos.støtdempere.clu1ch osv. 

- Feilsøking med ny dlognoseu1styr. 
- Dekk og avbalansering. 
- 4 htulsmåling og ius1ering. 
- Aircondition kon1roll og r,parasfon 

D 
~ 4724 ~- llf. 37 96 22 32 

ln~Clld.no-www.~.no 
man-fie: 07:00,.11:00 lrs: 07:00-19:00 
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NVE-ja til utbygging 
(IVELAND) Norges 
Vassdrags- og energi,- · 
direktorat har avgi,tt en 
positiv innstilling til 
Olje- og energideparte
mentet på Agder Energi 
Produksjons planer om 
å bygge ut Iveland 
kraftverk. 

AVBJØRNVIDARUE 

IVELAND KRAFTSTASJON: 
Agder Energi Produksjon har 
planer om å bygge ut Ivelånd 
Kraftverk til å tåle en årlig 
produksjonsøkning på 150 GWh. 
NVE er positive til planene, 

Utbyggingsplanene; som har 
som mål å øke kraftverkets 
årlige produksjon :p-ied 150 
GWh, til.svarende strømfor
bruket til 7.500 eneboliger, 
omfatter separat inntak i 
Dalanekilen/ Gåseflåfjorden 
og en to kilometer lang og om 
lag 20 meter bred tilløpstunnel 
i fjellet øst for dagens anlegg, 
Utbyggingen vil ventelig skape 
rundt 200 årsverk i bygge
perioden. 

Konserndirektør Ole Th. 
Dønnestad er godt fornøyd 
med NVEs positive innstilling 
til Olje- og energideparte
mentet, som er konsesjons
givende myndighet. 

- Vi håper å få konsesjon i 

løpet av sommeren eller høsten, 
sier konserndirektøren i en 
pressemelding. Går alt etter 
planene kan kraftverket være i 
drift i siste halvdel av 2012. 

Utvidelsen i Iveland er en 
viktig del av Agder Energis 
planer om å bygge ut 600 GWh 
ny vannkraft i Agder og Tele
mark innen 2015. 

Lyngør bord med 6 stoler 13 995·._ 
(Mange deler) Kr. ■ · · ■ 

trend 
interiør > jernvare 

Sentrum Pfi & Farge, Vennesla - lJf. 38 15 81 55 
' ' 

MØBELHUSET VENNESLA 
Vlkeland Industriområde 
4700 Vennesla . · .· · .· · · 
Tlf. 38 15 29 90 . . . 
Fax 38 . .15 2·9·9, 1 . 

_ SQVARNA 450 
50cc, 3,3hk, 5, 1 kg. (jubileumsmodellen) 

( 

Husqvama fyller 50 år som motorsagprodusent,og gir ut en 
liten serie skogssager i 50cc som jubileumsmodell. 
Topp kvalitet~ utstyrt med bl.a manuell bensinpumpe 

og dekompresjonsbryter fe>r lettere start, samt hurtigstramming 
av kjedet. Med på kjøpet får du en bag til å oppbevare sagen din i, 

og en caps med logo,-- til en verdi av kr. 300, -
Ei sag du bør unne deg! , 
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Teltton: 37 96 11 51 
jho@sparebankenptuss.rn, 

PRØV OSS· P-Å 
FOR·SIKRING-! 

Gjennom samarbeid med T ennant 
Forsikring gir vi deg meget gode priser 
på villa og innboforsikring. 

Ta kontakt med Jens for et godt tilbud! 

Aggregat 
A5faltkutter 

Avfukter 
Bajonettsag 
Betong/ asfa lt5ag 
Betongblander 
Betongfreser 
Betongglattemaskin 
Betongkutter. 
Betongpiggemaskin 
Betongsliper 
Betongvlbrator 
Blandemaskin 
Boltepistol 
Bonemaskin 
Boremaskin 

• 
ØANK 
BANKEN FOR SØRLANDET 
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~ Ciil!N!!Sl!N .. VVS 
Vi er tilbake i bygda etter to års pause. 

Vi er to ansatte i firmaet, 
daglig leder Atle Jørgensen og ansatt Lim Lillejord 

Vi utører alt i rørleggerarbeid: 
- Nyanlegg (privat/næring) 
- Modernisering 
- Industri 
- Reparas;oner 
- Varmepumper mot gulwarme 
- Meget konkurransedyktige priser 

Ta kontakt for 
f l"k' u oro r: l Jen 

f 

Kontakt info 

t ·! e rt u 

Jørgensen WS, Birketveit Nord, 4724 Iveland 
Tlf: 48035855, Faks: 3796 2229 
eller 3801 0190.E-post:atle.jor.@online.no 

Vi rørlegger det meste 

~iJ~J 
Spikeranlegg 
Spikerpistcl 
Stein kutter 
Steinsaks 

Byggtørker 
Bygningssag 

Båndsliper , 
Damprengjøringsmaskln 

Drill 

Rigetjønnveien 3 
4626 Kristiansand 
Telefon:38 02 58 88 
Man-Fre 07:00-16:30 
Lørdag 09:00-14:00 

Stein sprenger 
Stiger 
Strømaggregat 
Støvsuger 
5velseapparat 
Tapetfjerner 
ieppeavrivnings
maskin 
Teppeskrape 
Tepperenser 
Teppestripper 
TIihenger 
nu,engeriift 
Transformator 

Trappesliper 
Trio slipemaskin 
Vannpumpe 
Vannsuger 
Varmeomer 
Varmevift.er 
Vedkløyver 
Vitnasjonsplate 
Ylbrootav 
Ylnkfflkutter 

Eksentersliper Gulvsllpemasldn 

Feiemaskin Gulvvaskema5kln 

FJelll1oremasldn HøytrykkspYler 
Fjellsprenger Høvel 
Flisekutter Hageutstyr 
Ga6&'1renner Hekksaks 
Gjærsag Hlgh-speedma6kln 

I Glattemaskin lntJu6tristøvsuger 

Gulvpolerlngsmaskln Jordfreser 

I 
12. .. 

Kant61lpemaskin 

Kappemaskin 
Kjemebom,askJn 

Kompressor 
Komp<>5tkvem 

Komprtmeringsmaskin 

Laserkikkert 

Lensepumpe 
Lift 

Listesag 
Luftavfuktere 
Luftkompressor 
Løvsuger/ t,tåe;er 

Melsefmaskln 
Mo6efjemer 
Motorsag 
Multimaster 
Møuelrenser 

Nlveflerlngskikkert 
farkettsllper 
Piggmaskin 
Platevitn-ator 
Ptenlufter 
Plenrulle 

Pumpe 
Quattro slipemaskin 
Rensemaskin 

Ro~e laser 
Rullest1Ha6 
Ryt.inlngssag 

Saget-
Slrketsag 
Skurema61dn 
Slagdrill 

Slampumpe 
Sllpemasldn 
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Iveland kommune 

I veland kommunestyre 

Innkalles til møte i kommunestyresalen 
onsdag 25. mars kl. 19.00. 

Saker til behandling: 
* Evaluering av Vatnestrøm 

oppvekstsenter 
* Rullering av kommunedelplan for barn 

og unge. 
* G/S veg RV 405, Vatnestrøm -

Heimreneskilen .God~enning av anbud 
og valg av entreprenør. 

Møtet er åpent. Saksdokumentene legges ut 
på våre hjemmesider ca -S dager før møtet. 

Ledige tomter: 
/ve/and kommune har for salg to ledige 
tomter på Ting!jønn. 
a) 4690 m2 - kr 447 .000,- + kom.gebyr 
b) 10223 m2 - kr. 479.000,- + kom.gebyr 

Henvendelse: 
Sentralbordet tlf 379-61200 

Offentlig ettersyn: 
Kommunestyret vedtok 28.01 .09 å legge ut til 
offentlig ettersyn følgende vedtekt etter plan
og bygningsloven§ 4: 
Felles kravspesifika!i,jon : Innlevering av planer til 
kommunene. · 

Planutvalget vedtok den 11.02 .09 å legge ut t il 
· offentlig ettersyn Planforslag etter pbl § 27 -1 nr. 
2 og§ 30: Reguleringsplan for del av Iveland 
Gård, gnr. 31 bnr. 1. 
Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om 
Utbyggingsavtale me11om utbygger og kommunen 
etter pbl 64 c. 
- Dokumentene er lagt ut på Iveland 
kommunehus til ettersyn frem til 26. mars 2009. 
Evt. merknader sendes Iveland kommune, Teknisk 
avdeling, 4724 Iveland . 

Iveland ·komm·un,e info:rme.rer 
- wwwJveland.kommune.no 

Ide om ny bedrift? 
Nytt regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og LIilesand 
bn gl deg starthjelp , 

Bakgrunn og vi1klr 
Næringsfondet er opprettet gjennom fylkeslcommunal og kommunale 
bevilgninger. Næringsfondet er et vlrk~mlddel I arbeiderfor i styrke nærlngsllv 
og bosetting i Birkenes. ·Iveland og Ulesånd kommuner. og kan nyttes, b&detll 
fellestiltak, bedrittet og nyetableret'e. Fondet har tJI A,lg dfsposi$jon om lag 2 mdl. 

Stattefonnll 
Nariw 1gsfoodet skal benyttes til A fremme etablerlng i,, ny vllksomhet og til 
videreutvllding c111. eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre 
sysselsettingsmuligheter for kvinner skal prioriteres. Det kan Ikke gis stlttte til 
gteldssanering. dliftstllskUdd til bedrifter eller tll 9fdlnæte kommunale oppgaver, 

Stotteronner 
Sbltte gis som tilskudd. Midlene kan Ikke benyttes til garantier eller Ill kommunal 
aksjetegning I private bedrifter, , 
SMtllet offentlig stette skal som hovedregel ilote OYersdge 5096 av et pi'osjekts 
bpitalbehcw. Ingen enkeltpro,Jektø kan lrmvilges mer enn kr. 1 S0.000 fra næringsfondet, 

Søknadsl>ehand11ng 
Søbladene ~i~ eget styre med representanter h de tre komm 

I stwfel mater også representanter fra NAV, I~ No,ge, Fyllæsmannetts 
LandbruksaYCleHtlg og Aust•Agde' Fylkeskommunefor åsilcl8en samo,dnl 
ffil!d andre offentlige virkemidler. 
~ 1llsøkers ~_prpostelle'epost. 

Søknader behandle, fortløpende. 

J.af«!b .... -.~1t S, 

llllhH 
lt"Hl 

,, Postboks "' 

UllUHI 
HM.Hl 

Frist for innlevering av stoff til bygdebrevet for april 2009 er mandag 23. mars. 

Åpningstider Iveland folkebibliotek: .. 
Tirsdag : kl. 14.00 - 21.00 
Torsdag: kl. 08 .45 -14.20 

Iveland Kommune 
Birketveit, 4724 Iveland 

Sentralbord: 37 96 12 00, Telefaks: 37 96 12 01 
E-post: postmottak@iveland.kommune.no 

Åpningstid: man-fre 08:00-15:30 
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HOlLAN;D I MU'SIKKH"ØSTFEST 
26/4 - 8 dager, kun ~r 7.880,- 21/5 og 6/8 - 11 dager, kr 10.990,- 21/9" 9 dager, kun kr 9.990,- -

4 netter på samme hotell i Holland, 3 
hele dager til å oppleve dette ftotte 
landet. På hjemveien har vi også lagt 
inn besøk på blomster- og hageutstil

lingen BUGA i009 i Schwerin I 

Enda en programnyhet! Kjente steder 

som besøkes er bl.a. Montreux, Gstaad, 
lnterlaken, Luzern og vi beu.ndrer også 

Zerm.att. Togtur med "Goldenpass Pano
ramic Express" og "Glacier-Express" I! l 

Vi reiser ut med Color Line Oslo - Kiel, 
får 4 "festkvelder" i Tyrol med musikk, 

dans og underholdning hver kveld I 
Storheter som Hansi Hinterseer og 

Kastelruther Spatzen. Utflukter! 

PÅSKEN STÅR .FO'R DØ.REN : H.å~r Ø,.u ·ikke bestemt deg-enda? 
Hvorfor·er det slllf at manae,av-vårie• kor1.kurrenter ikke t . , nnonsere prisene ....... 

· Andre spenne·nde turer: 1/4 .- 5 land ved-Middelhavet 14 d_ag_er~ .kr 12.990,- : 2/4- Nord-Italienske opplevelser 11 dager, 

. fU.lltegnet : 3/4"" Paris & Antwerpen 10 dager, kr 8.330,- : 3/4 - E1vecruise på Donau 10 dager, kr 13.990,- : 4/4 Istanbul & Ayvalik 

. 10 dager, kr &.JS0,~\4/4 Riga og Tallinn 9 dager (Nevatur), kr 6.5001 - : 4/4 .Praha 6 dager, kun kr 3.440,- : 4/4 Stettin i Polen 6 da.;. 

er, kun kr 3.4,.4QJ- ·;J/4 Beriln 6 dager, kun kr 3.440,- : 4/4-Praha a« Cesky Krumlov 8 dager, kr 5.990,· : 7 /4 Påsketur til Tallin ri, kr 
o. ~ ,, ... ~ · · 1111 .~ _ _ u 

3.880;- : 8/4·tuksus'ttJf'til HIiton i Bremen, kr 3.990,-: 28/5 Flor og Fjære 2 dager, kr 2.250,- FULLTEGNET, ny tur 4/8 : 6/6 Nordkapp 
13 dager, kr 16.990,- : 22/6 Lofoten 12 dager, kr 11.990,- : 29/6 Molde & Vestlandsopplevelser 7 dager, kr 6.990,- : 11/7 Stettin I 

Polen 7 dager, kr 4;990,. : 11/7 .Praha 7 dager (sentrumshotell), kr 4.990;- : 14/7 Bratislava med Wien og Budapest, 10 dager, kr 

10.300,- : 14/7 Tyrol med opphold I Fulpmes/Stubaital (nytt ~S attraktlvt opplegg) 10 dager, kr 8.990,- : 6/8 Østerrike / Kårnten 

med Ungarn, Jtalic! qg_Slt;>'Lenl~lldager~ kr 9.99Q.,- _: 8/8 lielsin ors Saimaa Kanal & V bor i Russland 7 da er kr 7.660 -

€~~! •·• TOURING 

, 

VELKOMMEN: TIL DISTRIKTETS 
3 J.OKERBUTIKKER · 

\o/Il ~&mr ~11 ~ ~ 
~ [ffe)/1 ~~ 

~©®~.~ -u~ 

Kerry - Joker Skaiaa~ 

Hilsen 

Lene - Joker Iveland✓ 

TAJ(K r,~ ALL~. VÅR~ 
Kl)~DER~ FOR AT DU 

BRUKER JOKERBUTIKKEN 

DIN! 

Aina - Joker Vatnestrøm 
.. - --- -. r---- ,-, .. - , - , ..-----,,,,~~-. -~ - :c-----~=----= ~ -----=-~. 

: . Joker Bi;k~tveif _.Tlf .. 3? .96 21;~8 I.,' J.~k-~rS~i& -~tlf.-37 ~6 ~2,-76 ~-·io~~r Vatn-estrøin _ :Tif._37 ·91, +7:,-2~1 ~ 
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Håper ·på bårne-: og ungdoll:1$plijfi.t: 
(IVELAND) Ivelands 
kommunedelplan for barn 
og unge er ikke rullert 
siden 1997. Nå håper , 
kulturleder Finn Terje 
Uberg at kommunestyret 
gir klarsignal til 
rullering. 

AVBJØRNVIDARUE 

- Planen vi har i dag er utgått 
på dato. Det som står i planen 
stemmer rett og slett ikke med 
dagens situasjon. Det har vært 
et ønske fra politikerne om at 
planen skulle rulleres, men 
ønsket har ikke vært godt nok 
forankra, sier Uberg, som 
mener det nå er politisk vilje til 
å starte på skratch pg gjøre et 
grundig planarbeid til beste for 
barn og ungdom i kommunen. 

målet når det gjelder barn og 
unge. Planen skal inneholde 
konkrete, helhetlige tiltak som 
gjør Iveland til et godt sted å 

- vokse opp.» 
Planen skal inneholde en 

kartlegging av nåsituasjonen 
for barn og u:nge i kommunen 
og foreslå konkrete tiltak som 
bedrer barn og unges oppvekst
villeår i Iveland. Samtidig skal 
planen samordne tiltak retta 
mot barn og unge i andre ved
tatte planer. I forslaget heter det 
at «forankring, medvirkning og 
god dialog med lokalmiljøet 
prioriteres.» 

- Det er viktig å høre hva 
barna og ungdommene selv 
ønsk~r, påpeker kulturlederen. 

~h W.fl 

Rådmannen har foreslått at 
det settes ned ei arbeidsgruppe 
med mandat å legge fram et 
forslag til barne- og ungdoms
plan til politisk behandling 
innen november 2009. 

Da forslaget var oppe til 
behandling i Levekårsutvalget 
nylig gikk et enstemmig utvalg 
inn for rådmannens forslag, 
med visse modifiseringer av 
arbeidsgruppas -sammen
setning. Et forslag om bytte ut 
representanten for frivillige lag 
og foreninger med to politikere 
ble vedtatt med tre mot to 
stemmer. Dette blir det ventelig 
debatt om når kommunestyret 
får saken på bordet onsdag 25. 
mars. 

ØNSKER PLAN: Kulturleder Finn Terje Uberg er klar på at Iveland kommune trenger en ny barne- og 
ungdomsplan. Her har han tatt plass i sofaen sammen med tre av ungdommene som kan komme til å nyte 
godt av planen, Synnøve Knutsvik (f.v.), Cecilie Fiveland og Guro ]eppestøl. 

Følgende målsetting skal 
legges til grunn: «Iveland kom
mune ønsker å være en god bo
kommune. Bame-ogungdoms-
pianen skal bidra til å nå dette 

Etter at det tidligere er fattet 
to vedtak i kommunestyret - i 
desember 2007 og desember 
2~ - o~ ett i Levekårsutvalget 

- i mars 2008 - uten at det er 
satt av .ressurser til noen plan
rullering, håper kulturlederen 
at man endelig kan komme i 

gang .. 
-Jeghåperinderligatplanen 

kan iverksettes og at det er 
mulig å få de konkrete tiltakene 

inn i de kommunale bud
sjettene de kommende åra, sier 
han. 

Vi utfører att i rørleggerarbeid! 
~ Enebolg m/ vann, varme- og sanitæranlegg 
... Grunnvannsbrønner 
- Private og offentlige vannforsyningsanlegg 
- Kloakkanlegg for spredt bebyggelse 
- Rehabilitering og serviceoppdrag på vann og 

sanitaaranlegg 
~ Va-anlegg 

Vi leier ut Hft tn 
private og 
bedri' 

Dino 160XT med arbeidshøyde på 16 meter 

A--~1-~-Telefon 90 50 60 09- ;1§1, ..,,,, __ .. 
4724· Iveland 

www.haaverstad.no 

el 
ru· 

maskiner, e ,0 

Vi er forhandler av traktorer fra: 

Q: .. • , ...... », .,,. 

Iveland 
Landbruksservice 

Skail, 4 724 IVELAND 111': 37 '6 22 fi6 

-

Iveland Landbruksservice har sicæ.n 1991 hatt agentur for Selarus traktorer 
og redskaper. Vi har nå også gleden av å kunne tilby Landini og McCormick 

traktorer. Du finner også en rekke andre produkter hos oss. 
F.eks. Stihl motorsager, Sunoco oije, Chief produkter og mye mer. 

På verkstecjet utfører vi service, reparasjoner og ombygging. 
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En. <<Gf lden>>· s~ av Nederland 
(IVELAND) Det måtte 
en nederlender til før 
Agder fikk sitt første 
moderne gårdsysteri. 
Det skjedde i Iveland. 

AVODDNYRIRHOLT 

21. januar ble Iveland Gårds
ysteri åpnet av fylkesvara
ordfører Oddvar Skaiaa. Yste
riet drives av Miriam Hulsbeek. 
Søndag 15. mars valfartet folk 
fra nær og fjern til lvelands
staua for å smake på de nye 
produktene og kjøpe med seg 
hjem noen av de velsmakende 
gule ostene. 

Miriam Hulsbeek flyttet fra 
Nederland til Iveland kom
mune,med mannenRobogderes 
tre barn, i 2006. Hun er utdannet 
bioingeniør, med erfaring fra 
landbruk og næringsmiddel
industri. 

- Det var ikke så lett å finne 
jobb her i det yrket jeg har, sier 
hun, derfor måtte jeg finne på 
noe annet. Så ble det altså oste
produksjon. Med oppskrifter fra 
sitt hjemland, satte hun i gang. 
Det har resultert i to typer gul 
ost, vellagret og lagret, samt seks 
forskjellige krydderoster. 

Lagring i nedlagt gruve 
Ysteriet ligger vegg i vegg med 
fjøset på gården til Bodil og ord
fører Ole Magne Omdal påNedre 
Frigstad. Her får Miriam ube
handla melk (ikke homogen
isert eller pasteurisert) og helt 
fersk råvare, og med kort tran
sport bidrar det til god kvalitet 
på produktene. 

OSTEPRODUSENT: Miriam Hulsbeek med et utvalg av gule oster med ~ere smaksvarianter. 

- Hvor mye melk og hvor ofte 
yster du, spør vi. 

- 250 liter en gang i uken, 

svarer Miriam. Det blir 25 kilo 
ost. På spørsmål om hvor lenge 
den må lagres, svarer hun at det 
er litt forskjellig. Hun forklarer 
at de lager kilos, fem og ti kilos 

oster. En ti kilos ost som ska:l 
vellagres kan modnes nesten et 
år, ellers er det frafire til 12 uker. 
Det avhenger også litt av opp
skriftene. 

OSTEELSKERE: Finn Tore Homme syntes ostene smakte fortreffelig. Kona Turid kunne ikke helt få 
bestemt seg for hvilken hun skulle smake på først. Hos Gerda og Nils Dåsvann falt også ostene i smak. 
De har sikret seg et par varianter. Alle er fra Vatnestraum. 

16 

I ei nedlagt gruve på Gjeru
stad har hun funnet det ideelle 
lagrings- og modningsrornmet. 
Osten må ha en bestemt tem
peratur og luftfuktighet, i gruva 
blir det riktige forhold. Pro
duktet får dermed også en 
lokalhistorisk tilknytning til 
Ivelands fortid som gruve
kommune. 

Folk likte smakene 
I lvelandsstaua denne søndagen 
var det stadig folk innom. 

- Uhrnm, den var god, li.ørte 
en stadig vekk. 

- Hvilken likte du best, spurte 
vi noen av prøvesmakerne. 

- Tja, det var ikke så godt å 
si, for de fleste smakte godt, var 
omkvedet. Men flere holdt en 
knapp på en som heter «Piri 
Piri» og en som heter «Sterke 
krydder», noen undertegnede 
også falt spesielt for. «Piri Piri» 
inneholder chilipepper, svart 
pepper, paprika, karri, basili
kum, merian og oregano -
himmelsk! 

Logoen på ostene har fått 
navnet «Gylden». I tillegg til 
forannevnte oster, kunne en 
velge mellom smaker av 
bukkehornkløver, løk/hvitløk, 
spisskarve og grønn pepper. 

I tillegg til å smake og kjøpe 
oster, kunne folk se hele 

prosessen fra melk til ferdig ost 
på dataskjermen. 

Inn på markedet 
- Hvor kan vi få kjøpt produk
tene, spør vi. 

- De skal selges på« Bondens 
Marked», svarer Miriam. Det er 
i Kristiansand og Arendal, fra 
april til oktober. Ellers blir det 
rundt på markeder og på 
landbrukets dager. 

- Kanskje vil vi prøve å få til 
et utsalg hjemme, eller kanskje 
ha en slik dag som dette her 
igjen. Vi har ikke bestemt oss 
enda, det er så nytt, vi må prøve 
oss fram. 

Vi ønsker lykke til med eta
bleringen av gårdsysteriet. Det 
er slike mennesker bygdene 
trenger. 

] 


	side1
	side2
	side3
	side4
	side5
	side6
	side7
	side8
	side9
	side10
	side11
	side12
	side13
	side14
	side15
	side16

