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      Joker Iveland og Annes Spiseri  
             inviterer til åpningsfest  
    fredag 1. juli mellom 10.00 - 20.00 
 

                      Byggmester Øyvind Dovland vil også  
                 være tilstede hele dagen  
 
 

Spiseriet vil tilby bakevarer fra Knut Moseid. 
Man satser på fullt sortiment fra brød og ka-
ker til salater og desserter, i tillegg til kule is 
fra Hennig Olsen. Det vil bli mulig å  
bestille smørbrød, ”møtemat” og kaker til 
ulike anledninger. 
 

”Nye” Joker Iveland vil tilby vareleveranser 
hver fredag til de som ikke klarer å komme 
seg til butikken selv. Varene vil bli levert på 
døra. Kunder som ønsker denne tjenesten må 
levere en handleliste til butikken innen  
torsdagen, enten til betjeningen eller via mail 
Joker.iveland@joker.no. Tjenesten vil koste 
kr. 25,- per 2 km fra butikken. 

Næringsbygget vil holde åpent hver søndag 
mellom kl. 12.00-16.00 i perioden 3. juli - 
14. august. Salg av vafler. Mineralutstilling-
en og biblioteket vil være tilgjengelig. 
 
 

Kommunereform:  
 

Kommunestyret behandlet saken 22. juni. 
Vedtaket kan du finne i protokollen fra møte 
mot slutten av måneden.  
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Månedens oppfordring (juli): 
 

Ta kontakt med de nye naboene, eller noen av 
innvandrerne som har kommet til din  
kommune i løpet av de siste par årene.  
Bruk kreativiteten din. 

August-utgaven av bygdebrevet ligger i din 
postkasse ca 28. juli. Innleveringsfristen er 
mandag 18. juli kl. 09.00   
 

Mail: 
fub@iveland.kommune.no 

Åpningstider sommeren 2016: 
 

Servicetorget: I perioden 27. juni - 14. august vil servicetor-
get (sentralbordet) være betjent mellom kl. 10.00-14.00. 
 

NAV Iveland: I perioden t.o.m. 1. juli er åpningstidene som 
følger: Mandag og torsdag: 12.00 - 14.00, tirsdag og  
fredag: 10.00 - 15.00 og onsdag holder man stengt. 
F.o.m. 4. juli innføres ordinære åpningstider som er mandag 
- fredag kl. 10.00-14.00, men stengt onsdager. 
 

Iveland legekontor: Legekontoret er stengt f.o.m 4. juli - 29. 
juli. Legekontoret er bemannet med helsesekretær/ syke-
pleier fra 1. august. Knut Fredrik Aamdal er tilbake torsdag 
4. august. Kåre Gjermund Dale er tilbake i uke 32.  

 

Sparebanken Sør:  
Mandag 10.00 – 15.00 
Tirsdag   09.00 – 15.00 
Onsdag  09.00 – 15.00 
Torsdag 09.00 – 17.00 ** 
Fredag  STENGT 
** stenger kl 15.00, 30.06. og 07.07. 
Kontoret er stengt uke: 25, 28, 29 og 30. 
                                  

Næringslivet i Iveland: 
Vi har nå laget en side med navn, bransje, 
kontaktinfo og evt hjemmeside til nærings-
drivende i Iveland. Sjekk gjerne ut om alt er 
riktig på Handel og Næring → Næringslivet 
i Iveland 
Evt endringer meldes næringssjef eller  
web-redaktør 

Ny drift på Åkle  
fra 1. juli 

Ved øyeblikkelig hjelp ring Vennesla og Iveland lege-
vakt tlf: 116 117. Ved akutt nødsituasjon ring tlf: 113 
Husk å bestille faste medisiner før ferien. 
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Hverdagsrehabilitering: 
Synes du hverdagsoppgavene er blitt vanske-
ligere å mestre? Iveland kommune har nå 
startet opp med hverdagsrehabilitering. Utfyl-
lende informasjon på våre hjemmesider. Ta 
gjerne kontakt med Bianka Gembella tlf. 975
-26080 for mer informasjon. 

Gratis utlån av fritidsutstyr:  
 

Kontakt servicetorget 
ved ut– og innlevering, 
tlf. 379-61200.  
Du finner informasjon 
om alle produktene vi 
har til utlån på våre 
hjemmesider. 

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i 
barnehagene:  
 

To nye nasjonale ordninger for reduksjon i foreldrebetaling 
i barnehager ble vedtatt i statsråd våren 2015 og utvidet nå 
i 2016.  
Det er to ordninger for husstander med lav inntekt og som 
har barn i barnehagene våre. 
 

1. En ordning går ut på at ingen husholdninger skal betale 
mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehage-
plass. Dette gjelder husholdninger med brutto inntekt under 
kr. 473.000,- (innført 1. mai 2015). 
 

2. Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for tre-,  
fire og femåringer, og barn med utsatt skolestart, i hushold-
ninger med bruttoinntekt under kr. 405.000,- (innført 1. 
august 2015). 
 

Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i bar-
nehager. Målet med forskriftsendringen er å innføre en 
bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og 
legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud 
om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier 
med lav inntekt. Grenseverdiene (bruttoinntekt) følger av 
makspris for barnehageplass.  
 

Ytterligere informasjon om ordningene  finner du på våre 
hjemmesider. Søknadsfristen er 25. juli. Benytt eget skjema 
på våre hjemmesider. 
 

Kontaktperson: Kommunalsjef Lars-Ivar Gjørv, tlf. 900-
63998. E-post: lig@iveland.kommune.no 
 

Informasjon fra frivilligsentralen: 
 

Iveland frivilligsentral holdet stengt i juli måned.  
Åpner igjen mandag 1. august. Åpningstidene er mandag 
og onsdag kl. 09.30-14.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl 
18.00.  
 

Det nye tilbudet - 
”Kvinneklubben”- flyttes til 3. 
tirsdag i måneden. Neste  
samling blir tirsdag 16. august 
kl. 18.00. 
 

 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 28. juli 
Grønn dunk (papir): 6. juli 
Plastsekk (plast):  6. juli 
Brun dunk (matavfall): 14. og 28. juli 
Glass/metall:  14. juli 
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent tirsdag 26. juli 
(16.00-19.00) 

Kulturskolen 2016-2017: 
 

Kulturskolen tilbyr undervisning på 
fiolin, gitar, piano, bass, trommer og  
mulighet for samspill/band.  
 

Informasjonsark ble utdelt på skolene tidlige-
re i måneden. Søknadskjema for kommende 
skoleår med utfyllende informasjon ligger 
ute på våre hjemmesider. Søknad om plass 
sendes elektronisk innen 12. juli. Benytt søk-
nadsskjemaet, alternativt e-post til 
fub@iveland.kommune.no. Kontaktperson: 
Kulturleder Finn Terje Uberg tlf. 901-17842. 

 

Har du lyst til å bli lyttevenn? 
 

Les gjerne mer om lyttevennene i egen  
artikkel på våre hjemmesider. 
 

Kontaktpersoner: 
a) Rådgiver Bente Voreland, tlf. 913-18096  
bente.voreland@iveland.kommune.no 

 

b) Frivilligsentra-
len, tlf. 379-
62610 / 414- 
82383, ive-
fri@frisurf.no  
 
 

           Vi starter opp igjen i september 2016 
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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 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, onsdag og fredag. 
Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, 
torsdag og søndag.  
 

Skrøme vannverk: Abonnenter vest for vassdraget 
Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abon-
nenter øst for vassdraget 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, plastposer, 
medisiner og andre papirtyper enn toalettpapir er ek-
sempler på ting som ikke skal kastes i avløpet.  

 
 

Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf 911-72558 

SommerLes 2016: 
 

Lesepass er delt ut på skolene. Det er 
også tilgjengelig på biblioteket og i 
servicetorget. Les minst fem bøker 
innen 1. september, og lever inn 
skjema i servicetorget eller på  
biblioteket innen 2. september.  
 

De heldige blir invitert til diplomfest 
med utdeling av premier og eget arrangement under 
Ivelandsdagene første uka i september!  
 

SommerLes er for skolebarn fra 1. klasse og oppover.  
 

    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. 
 

Iveland kommunes mineralsamling: 
Verdens flotteste mineralsamling finner du på 
Åkle. Den er tilgjengelig parallelt med butikkens 
åpningstid. I juli er den i tillegg tilgjengelig søn-
dager mellom kl. 12.00-16.00.  
Informasjonsbrosjyre. 

Sommerruter sommeren 2016: 
 

Følgende bestillingsrute kjøres  
i perioden frem til skolestart 
(mandag-fredag): 
 

Til Kristiansand: 
- Birketveit kl. 08.30  
- Skaiå kl. 08.40 
- Samkom kl. 08.55  
- Samkom kl. 09.04 (bytt buss) 
- Kristiansand kl. 09.50 
 

Fra Kristiansand: 
- Kristiansand kl. 13.45 (Vestre Strandgate) 
- Storevold kl. 14.23 (Nettbuss fra byen) 
- Storevold kl. 14.25  
- Skaiå kl. 14.40,    
- Birketveit kl. 14.50 

Bestilling på 
tlf. 992-
02430 innen 
kl. 16.00  
siste hverdag 
før reisedag. 

I Aust-Agder slukker FM-nettet for NRK den 21. 
august 2017 og de kommersielle radiokanalene 
den 15. september 2017, melder Medietilsynet.  



4 

Iveland bedehus - program juli:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.45 -  52 ganger pr år! 
 

* 04.07: Glo-møte / enkel bønnesamling kl. 19.30  
* 18.07: Glo-møte / enkel bønnesamling kl. 19.30 
 
 

Velkommen til alle når det starter opp igjen utover 
i august. Følg ellers med på våre hjemmesider for 
evt. endringer. 
                   www.ivelandbedehus.no  

Terminliste Iveland skytterlag;  
 

Ingen organiserte treninger i juli måned. 
Kontaktinfo: Hans Ivar Eieland tlf. 952-21082 

Følg Iveland kommune på: 

Kirkelig aktivitet: 
 

10.07: Gudstjeneste i Iveland 
kirke kl. 11.00  
v/Thore Oustorp  
 

31.07: Gudstjeneste i Iveland 
kirke kl. 11.00  
v/Ivar Skippervold 
 

Husk også: 
 

- ”Berefjell-opp” hver onsdag kl. 19.00 (fellesstart) 
- Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går fra Iveland 
bedehus kl. 09.50. Kontaktperson: Solveig Aagesen tlf. 
482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863 

Bemanningen ved Iveland folkebibliotek vil være noe 
”ustabil” frem til 14. august. Vi er jevnlig innom, og 
skulle det være noe er bare å ringe tlf. 901-17842. 
           HUSK: Vi har selvbetjeningssystem 

Stell av grav:  
Trenger du hjelp til å stelle gravene i sommer? Ta evt 
kontakt med kirkevergen, som er behjelpelig med å  
finne folk som kan plante og stelle graver for en avtalt 
pris. Det er festers ansvar å se etter at gravsteinen blir 
rettet opp og heller justert.  
 

Kirkevergens kontor:    
Kirkekontoret, kommunehuset 3 etg. Tlf. 37 96 12 51 / 
97 50 61 90   

Iveland barnekor; nytt tilbud: 
 

Har du en gutt eller jente i alderen 4 år og opp-
over som er glad i å synge, er de veldig velkomne 
til å være med! Vi vil synge en god blanding av 
forskjellige sanger. Øvelsene blir på Iveland  
bedehus, annenhver mandag kl 17.30 - 18.30 (de 
mandagene det IKKE er SuperMandag) 
Datoene for høsten er: 29 aug, 12 sept, 26 sept, 10 
okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 des. 

 
 

Kontaktperson:  
Brita G Flattum,  
tlf 476-36949. 
 
 
 
 

Ut på tur i Iveland: 
 

I perioden frem til 4. oktober kan du oppsøke til sam-
men ni turmål ulike steder i kommunen. Tre av turmål-
ene er nye av året.  
Oppsøk plassene sammen som familie, med venner, på 
en treningstur eller helt alene! Skriv dere inn i boka 
som ligger i postkassa. Premiering.  
 

Brosjyren er tilgjengelig i servicetorget og på våre 
hjemmesider. Her finner du også relativt gode kart for 
utskrift. 


