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Ivelandmesterskapet i lynsjakk: 
 

Avholdes på biblioteket / Åkle mandag 30.  
desember kl. 14.00. Påmelding ved fremmøte 
senest 15 min før. Trekning av kamper, som  
settes til maks 10 min pr kamp (5 min pr  
person). Premie til vinneren. 

Kvalitetsfilmer på bygdekino: 
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Månedens oppfordring (januar): 
 

Du oppfordres til å stikke innom en i ditt  
utvidede nabolag for å ønske godt nytt år.  
Kanskje passer det å invitere på en kopp kaffe 
eller litt kveldsmat i samme slengen? 

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023: 
 

Kommunestyret behandlet budsjett og økonomiplan torsdag 
12. desember. Møteprotokollen ligger ute på våre  
hjemmesider. Betalingssatser blir oppdatert på nettsidene.  
 

Noen utvalgte punkter fra budsjettvedtaket: 
* For eiendomsskatteåret 2020 fastsettes en eiendomsskatt 
på verk og bruk og annen næringseiendom til 7 promille. 
For øvrige eiendommer fastsettes eiendomsskatten til  
3 promille 
* Årsavgiften for vann økes med 5% 
* Årsavgiften for kloakk økes med 5%  
* Brøyting av private veier opprettholdes, men strøing fases 
ut våren 2020. Avgiften økes med 10%. 
* Foreldrebetaling i barnehage kr. 3.135,- pr mnd (maks) 
* Foreldrebetaling i SFO, kr. 100,- pr time 
* Kommunestyret ber ordfører og rådmann se på  
mulighetene for å legge til rette for allmenn tilgang på  
veistrekningen Skisland – Steinsfossen i samarbeid med  
fylkeskommunen, Vennesla kommune, Agder Energi og 
aktuelle grunneiere.  
* Skaiå barnehage utvides i 2020 og 2021 

Februar-utgaven ligger i din postkasse ca 30.  
januar. Innleveringsfristen er  
tirsdag 21. januar kl. 09.00. 
Mail: fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 

Romjulskviss 30. desember kl. 20.00: 
Iveland ungdomslag inviterer til romjulskviss på 
Åkle. Påmelding/betaling via 
Vipps (558743) eller sms 482 
28 125. Kr. 50,- per lag (2-5 
personer). Kvissen er for alle 
i alle aldre. Servering av  
kaffe, kake og brus.  
Fine premier! 

VOSS-stipendet 2020: 
 

VOSS Water of Norway har 
innstiftet et stipend for å  
anerkjenne lokalt initiativ. Stipendet (kr. 25.000,-) deles ut hvert år til  
enkeltpersoner, lag, foreninger, private eller offentlige etater som har  
bidratt på en positiv måte i Iveland kommune.  
Kandidater søker på eget elektronisk skjema på kommunens hjemmeside, 
innen 1. februar 2020. Info: Kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842   

Råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse: 
 

Kommunestyret har vedtatt at  
følgende personer blir med:  
Anne Lise Chermiti, Sidsel  
Auestad, Trond Steinsland,  
Oddvar Eftevand og Else Karine 
K. Haraldseid  
 

Ungdomsråd: 
 

Kommunestyret har vedtatt at  
følgende ungdom blir med:  
Andine Løvdal, Kirsten-Marie 
Carelius Svendsen, Kenth Isak 
Katerås, Eline Johanne Aasen og 
Vegard Haraldseid 
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Tirsdag 21. januar - ny dag! 

Iveland kommune  
ønsker dere alle  
et godt nytt år! 
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Varsling av avfallshenting og bruk 
av app-en «Min Renovasjon»: 
 

Grunnet kommune- og regionreformen, må 
du legge inn adressen på nytt i «Min Renova-
sjon», MEN du må vente til etter nyttår med å 
gjøre det! 
 

1. Gå inn i app-en «Min Renovasjon» 
2. Slett adressene (stedene) dine som du har 
lagt inn for å få tømmekalender og varsling 
på SMS 
3. Velg «Legg til sted» 
4. Velg kommune og adresse på nytt 
5. Nå skal alt fungere som før 

Drømmestipendet: 
 

Har du et talent innen musikk, skriving, dans 
m.m. og er mellom 13-20 år (født tidligst i 
2000 og senest i 2007), kan du bli vurdert i 
forbindelse med Drømmestipendet. 
Alle kan melde sin interesse, man trenger  
ikke være med i kulturskolen.  
 

100 stipender a kr. 15.000,- deles ut i mai. 
To Ivelendinger har mottatt stipendet de siste 
årene. Kontakt kulturleder (901 17 842) eller 
fub@iveland.kommune.no innen 5. januar 
dersom du er interessert i å bli nominert. 

Vatnestrøm kalenderen: 
 

Utgis nå for 19. gang og er i salg 
på sentrale steder i kommunen. 
Pris kr. 100,-. Informasjon: Linda 
Rosenberg; tlf. 922 96 393. 
 
Iveland skytterlag: 

Innendørsskyting i Ivelandshallen hver  
onsdag kl. 18.00. Klubbmesterskap onsdag 29. 
januar. Alle er velkommen!  
 
Prøv Biblioteksøk (bibsok.no) Finn bøker, 
filmer, spill og musikk fra norske bibliotek på nett. Bestill 
og hent det på biblioteket på Åkle! Vi kontakter deg! 
Biblioteket på Åkle er vanligvis betjent tirsdag 12.00-18.00 
og torsdag 15.00-18.00 
 
Kommuneplanens arealdel 2020-2030: 
 

Hvor skal vi bygge, hvor skal vi leke, hvor skal vi ha  
næring, hvor skal vi nyte? Mange spørsmål -  
DIN mening er viktig! Kom med innspill! 
 

Det vil bli avholdt åpne møter på nyåret. Fristen for inn-
spill er 1. mai 2020. Det ligger ute en god del informasjon 

på våre hjemmesider, 
med muligheter for å 
komme med elektronis-
ke innspill.  
 

Utsnitt fra dagens 
arealdel (Vatnestrøm) 

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.  
Kontakt utenom åpningstidene; ring 
55 55 33 33. 

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall):      9. januar 
* Grønn dunk (papir):        15. januar 
* Plastsekk (plast):      15. januar 
* Brun dunk (matavfall):   9. og 23. januar 
* Glass og metall:      23. januar 
 

Skaiå gjennvinningstasjon holder åpent  
tirsdag 28. januar kl. 16.00-19.00. 

Inspirasjon med kunstmaling: 

 
 

Iveland ungdomslag ønsker å invitere deg 
fra 14 år og oppover til en inspirasjonskveld 
med kunstmaling tirsdag 21. januar. Maling 
er en kjempe fin hobby som vi ønsker og 
motivere deg til å prøve! Veronica og Bitta 
blir med denne kvelden, og holder  
materialer!  
 

Påmeldingsfrist er torsdag 16. januar til  
Veronica Birkeland, tlf. 924 35 552. 
Pris:  
* Medlem kr. 50,- 
* Ikke medlem kr. 200,- (prisen inkluderer 
medlemskap) - Vipps: #558743 

Aktiviteter på Aktiviteten: 
 

> Julegranbrenning og søndagskafe søndag 5. januar kl.  
   16.00. Ta gjerne med juletreet og julekakerester 
>  Strikkekveld onsdag 8. januar kl. 19.00 
>  Moonlight: Fredag 10. januar kl. 19.30 - 23.30.  
    Buss fra Birketveit/Ivelandstaua 
>  Søndagskafe 2. februar kl. 16.00  

 
 

Flaskeinnsamling: 
Elever fra 8. klasse vil gjerne hente dine tomflasker.  
Ungdommen kommer innom en av dagene i uke 2  
(6-12. januar). Sett gjerne frem flaskene.  
Inntektene går til Polen-tur i 2021.  
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Ung Kultur Møtes: 
 

Vi arrangerer felles mønstring 
med Vennesla i Vennesla  
kulturhus lørdag 8. februar.  

Åpent for alle kreative kulturut-
trykk for barn og ungdom  
mellom 10-20 år.  
 

Påmelding på ukm.no  
innen 24. januar. 
 
Gudstjenester: 
 

* 12.01: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/  
              Fredrik Netland. Offer til bedehuset  
* 26.01: Samtalegudstjeneste i Iveland kirke kl.  
              11.00 v/Fredrik Netland. Offer til  
               menighetsarbeidet. Konfirmantfest. 
 

Politiske møter i januar: 
 

* Tjenesteutvalget: Onsdag 22.  
   januar kl. 18.00 
* Formannskapet: Tirsdag 28.  
   januar kl. 09.00 
 

Saksdokumentene vil du finne på 
våre hjemmesider om lag seks dager før møte. 
 
Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie 
etc. Pris fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr gode pakkepriser. 
Tlf. 901 17 842 
 

Ta bussen til og fra byen: 
 

Benytt gjerne «Park & Ride» anleg-
gene ved Kilefjorden camping og 
ved Grovane stasjon. Her finner du 
gode parkeringsmuligheter og god 
korrespondanse med buss til byen. Du slipper  
bompenger og parkeringsavgift!! 

Iveland frivilligsentral i januar: 
 

> Småbarnstreff hver tirsdag kl. 09.30-13.00 
> Babysang tirsdag 14. og 28. januar kl. 10.00 
> Datakafe tirsdag 14. januar kl. 18.00 
 

Åpningstider: 
Mandag og onsdag: 09.30-14.00, tirsdag 09.30-13.00. 
Bingo hver onsdag 18.00 - 20.00 
Kaffekosen; søndager mellom 18.00 - 20.00 
 
 

Juletrefest 7. januar kl. 18.00: 
Juletrefest og hele bygda kan komme. Husbandet  
spiller nydelig musikk. Enkel servering av  
kaker & kaffe.  

Kontaktinfo: 
414 82 383 

Strikkekafe torsdag 9. januar kl 18.00:  
 

Det serveres kaffe og noe attåt. 
Velkommen til Bestestaua med 
eller uten håndarbeide! Iveland bedehus - program januar: 

 

> Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00 
> CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året! 
> Bønnemøte: Hver mandag kl. 19.00 
> Barnekoret: Har egen facebook-side 
 
Juletrefest 29. desember kl. 16.00: 
Andakt ved Kjetil og musikk ved Eirin og co. Vi 
går rundt juletreet  og får besøk av nissen.  
Dagens meny: Pølser, riskrem og kaffekos. Ta 
gjerne med noe til kaffebordet. 
 
Nyttårsfeiring 31. desember kl. 19.00: 
Celebrate Recovery inviterer til nyttårsfeiring på 
bedehuset, med middag, andakt og enkel under-
holdning. Pris kr. 200,- barn under 10 år gratis. 
Bindende påmelding ved innbetaling til vipps-
konto 504693. Velkommen store og små!   
 

* 05.01: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 06.01: Fredagsklubben (de yngste) kl. 19.00 
* 09.01: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 16.01: Misjonsforeningen kl. 19.30. Tale ved 
              Tom Sverre Kjær. 
* 19.01: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 23.01: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 28.01: Salig Blanding kl. 19.30  
* 30.01: Misjonsforeningen samles kl. 19.30 
* 31.01: Fredagsklubben (de yngste) kl. 19.00 
* 02.02: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
 

Fredagsklubben samarbeider  med 
Moonlight og samles på Aktiviteten/

Vatnestrøm fredag 10. januar. 

Setesdal brannvesen IKS har en ledig 100%  
stilling som avdelingsleder i forebyggende avdeling. 
Søknadsfrist 8. januar 2020 

Ledig  
stilling 
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Våtservietter må aldri  
kastes i toalettet!!! 

 
 

Husk også:  
 

Gå-gruppa samles ved bedehuset mandager  kl. 10.00 
og ved parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 
10.00. Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470 
 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. mars 

Ordførerens hjørne: 
 

Nytt år, nye muligheter! 
 

Vi skriver 2020 og et ubrukt år står 
foran oss. Vi tar mye med oss fra 
2019, for i det store og det hele så 
handler det om å bygge videre på 
det vi har.  
 

Det siste kommunestyret gjorde før 
de gikk i juleferie var å vedta budsjett for det året som vi nå 
går inn i. Det var uten tvil krevende å lande et forsvarlig bud-
sjett, og debatten i sosiale medier og andre steder før kommu-
nestyret hadde sitt siste møte før jul viste meg at det ikke er 
enkelt å prioritere. Vi har alle våre hjertesaker. Saker som er 
viktige i vår hverdag. Og bunnlinjen for vårt politiske virke er 
å legge til rette for at enkeltmennesker kan bli styrket og at vi 
sammen bygger et godt og sterkt fellesskap. Også er det kom-
munestyret sin plikt å fordele belastningen når stramme tider 
melder seg og vi står i store utfordringer. 
 

Jeg ønsker å takke innbyggere, tillitsvalgte og organisasjoner 
som kom med konstruktive innspill og meninger i budsjettpro-
sessen om hva de mener er viktig for å videreutvikle Iveland 
kommune. Det er alltid godt å få belyst en sak fra flere sider. 
 

2020 blir et år med stor aktivitet i kommunen. Og en viktig 
sak er at vi skal rullere kommuneplanens arealdel. Her opp-
fordrer jeg alle innbyggere til å komme med innspill når saken 
blir lagt ut på høring. Mer informasjon om dette vil komme, 
men i all hovedsak, så handler det om hvordan vi skal bruke 
arealene i kommunen i et langsiktig perspektiv. 
 

Ellers er det verdt å nevne at det fra i år blir lydopptak av 
kommunestyremøtene. På den måten kan folk inn å høre de-
battene og saksbehandlingen i kommunestyre når det måtte 
passe. Vi håper at det skal kunne være på plass til første  
kommunestyremøte den 13. februar.  
 

Jeg håper at dette bidrar til et større engasjement og at folk 
føler at de får en bedre mulighet til å følge med på det  
politiske arbeidet i kommunen.  

Et fortsatt godt nytt år! 
Beste hilsen 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

Startlån fra kommunen: 
Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til 
kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.  
Søknad om startlån skal sendes kommunen du bor i. 
 

Det innføres elektronisk søknadsbehandling på startlån  
fra 1. januar 2020. www.husbanken.no 

Ynskjer du å prøve ein alternativ måte til 
å bli kvitt smerter og kvardagsplager? 
 

Eg driv klinikk i gamle banken på Birketveit, og 
har i haust teke nye kurs i nevrorefleksologi. 
Denne metoden går ut på å massere eller trykke 
på reflekspunkter ulike stader på kroppen.  
I det siste har eg arbeidd særleg med plager i  
korsrygg og i bein. Eg kan også gje hjelp om ein 
slit med luftsvegsvanskar eller eit svekka  
immunforsvar. Send meg ei melding eller ring 
meg på telefon 900 11 259, så finn vi ein time på  
nyåret.                                                       Med helsing Arnvid Vidnes 


