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Konsert med Linda Vehusheia: 
 

Velkommen til konsert med Linda Vehusheia i 
Iveland kirke søndag 29. mars kl. 18.00. 
 

Det blir en lett blanding av country og viser på 
norsk og engelsk. Musikere: Pål Gundersen, 
Glenn Håkon Langemyr, Vidar Larsen og Simen 
Arneberg samt lokale gjesteartister. 
 

Inngang kr. 200,- kontant  
eller vipps. 
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Månedens oppfordring (mars): 
 

Skriv et brev, en sms eller to, en mail eller et 
kort til et menneske som du tror vil sette pris på 
det. Forvent ikke noe svar, og spør ikke om  
vedkommende har fått det. 

Møte med næringslivet: 
 

Det inviteres til samarbeidsmøte mellom kommunen og  
næringslivet i forkant av overnevnte møte.  
Vi samles på Iveland kommunehus tirsdag 24. mars kl. 
15.00. Møte vil ta ca 2 timer. Ordfører og rådmann deltar. 
 

Fra kommunen sin side ønsker vi gode samtaler, innspill fra 
de næringsdrivende og en best mulig dialog med hensyn til  
veien videre. 
Kontaktperson: Næringssjef Egil Mølland, 908 75 626 
 
   

Posten/Bring har innført et noe mer utfordrende 
distribusjons system. April-utgaven ligger i din 
postkasse i uke 14 (30.03-02.04). Innleveringsfris-
ten er senest torsdag 19. mars kl. 
09.00. 
Mail: fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 

Søknad om barnehageplass: 
 

Det vil bli ombygging av Skaiå barnehage  
kommende barnehageår, og bygget kan dermed 
ikke brukes. Tilbudene vil da bli i flotte lokaler 
på Vatnestrøm samt midlertidige lokaler på  
Birketveit (Ivelandshallen og 3. etasje på  
kommunehuset). Foreldre som søker plass for 
første gang benytter ordinært skjema med  
søknadsfrist 1. mars. Utfyllende informasjon på 
våre hjemmesider og/eller ved å kontakte enhets-
leder Beate Stømne Frigstad, 984 24 291.   
 

                              Skissetegning av nye Skaiå barnehage 
Kommuneplanens arealdel 2020-2030: 
 

Tema: Næringsareal 
Målgruppe: Innbyggere, bedriftsledere etc. 
 

Tid: Tirsdag 24. mars kl. 18:00, varighet ca. 2 timer 
Sted: Fremmøte Dørfabrikken Vatnestrøm 
 

Opplegg for kvelden: 
18.00: Informasjon om Dørfabrikken Vatnestrøm med  
           omvisning 
18.45: Informasjon om Voss production 
19.00: Informasjon om kommunens næringsarealer iht 
           kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner 
19.30: Innspill og spørsmål fra frammøtte 
20.00: Valgfri omvisning på Voss production 
 

Påmelding via nettsidene eller sms til 481 07 980  
(Knut Gunnar Solberg) innen 17. mars. 

 

Årsmøte Iveland idrettslag  
torsdag 5. mars kl. 19.30  
på Iveland kommunehus 

 

Årsmøte Vatnestrøm  
grendelag på Aktiviteten 
onsdag 4. mars kl. 18.00 



2  

 

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr,  
bibelhistorie etc. Pris fra kr. 300,- pr stk.  
Vi tilbyr gode pakkepriser. Tlf. 901 17 842 

Iveland skytterlag: 

Innendørsskyting i Ivelandshallen 
hver onsdag kl. 18.00.  
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 
 
 

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. Utenom åpningstidene;  
ring 55 55 33 33. 
    
Skatteliste for eiendomsskatt 
legges ut til offentlig ettersyn 
på kommunehuset i perioden 
1. mars - 12. april. Det inne-
bærer at evt klage må sendes kommunen innen 12. april. 

Nye kinofilmer til Åkle: 
 

Velkommen til kinokveld på Åkle kulturarena tirsdag 17. 
mars. Kl. 18.00 vises «Fremad», kl. 20.00 vises «Fjols til 
fjells». Mat & drikke handler man på Joker Iveland.  

 

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 

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall):      5. mars 
* Grønn dunk (papir):        11. mars 
* Plastsekk (plast):      11. mars 
* Brun dunk (matavfall):   5. og 19. mars 
* Glass og metall:      19. mars 
 

Skaiå gjennvinningstasjon holder åpent tirsdag 
31. mars kl. 16.00-19.00. 

Ivelandbunad: 
 

Iveland bunadsnemnd startet opp med «skjorte-
kurs» i fjor og fortsetter nå med «stakke-kurs», 
med oppstart i april måned. Det legges opp til  
5-7 kurskvelder i løpet av våren.  
Egenandel kr. 3.500,- inkl materiell.  
Kontakt Anita B Straumann, tlf. 482 06 981 for 
nærmere informasjon. 
Påmelding til kulturleder tlf. 901 17 842 innen  
15. mars. 

Aktiviteter på Aktiviteten: 
 

>  Søndagskafe 1. mars kl. 16.00 - 18.00  
>  Strikkekveld onsdag 11. mars kl. 19.00 
>  Moonlight fredag 6. mars kl. 19.30 - 23.30.  
    Buss fra Birketveit kl. 19.00 og fra Ivelandstaua kl.  
    19.10. Retur kl. 23.30.   
 
 

Startlån fra kommunen: 
Startlån er for personer som ikke får tilstrekke-
lig lån i bank til kjøp av bolig. Søknad om  
startlån skal sendes kommunen du bor i. 
 

Det ble innført elektronisk søknadsbehandling 
på startlån  fra 1. januar 2020.  

Bilde er fra et tidligere  
bunadskurs (foto: mosisund.com) 

Onsdag 17. mars 
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Tankevirus - et mestringskurs: 
 

Mestringskurset Tankevirus lærer deg om hvordan 
tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og 
handlingene dine. Kurset er for alle – for deg som  
sliter med angst og/eller depresjon og for deg som 
ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss 
i hverdagen. 
Tankevirus er et helt nytt mestringskurs som vant  
Helseprisen 2016. Kurset er utviklet av norske psyko-
loger og forskere. Påmelding via våre hjemmesider 
innen 17. mars. Det ble holdt et lignende kurs i 
mnd.skiftet januar / februar.  
Info/påmelding; Berit Marie Sandland Øyulvstad, tlf. 
916 39 360. 

Politiske møter i mars: 
 

* Tjenesteutvalget onsdag 11. mars kl. 18.00 
* Formannskapet tirsdag 17. mars kl. 08.30 
 

Saksdokumentene vil du finne på 
våre hjemmesider om lag seks  
dager før møte. 
 

Ledige stillinger: 
 

Vi søker etter ferievikarer pleie– og omsorg 
(søknadsfrist 29. februar), barnehagelærer/pedagogisk 
leder (søknadsfrist 1. mars), barne– og ungdomsarbei-
der i barnehagene (søknadsfrist 1. mars) og lærere og 
fagarbeidere i skolene (søknadsfrist 1. mars). 
 

Setesdalsmuseet IKS har fire ledige stillinger med 
søknadsfrist 1. mars. 

Iveland frivilligsentral i mars: 
 

> Småbarnstreff hver tirsdag kl. 09.30-13.00 
> Babysang tirsdag 10. og 24. mars kl. 10.00 
> Datakafe tirsdag 10. mars 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 
 

 Bli frivillig:  Sjekk ut frivillig.no 

Kontaktinfo: 
414 82 383 

Strikkekafe torsdag 12. mars kl 18.00:  
 

Kaffe, te og noe å bite i. Ta med garn og pinner 
hvis du vil prøve og  
strikke påskekyllinger! 
Alle er hjertelig  
velkomne, med eller uten 
håndarbeide! 

Mulighetsstudie for Otra elvepark: 
 

Det foreligger nå et dokument som beskriver  
eksisterende, planlagte og ønskede tiltak langs Otra fra 
Kristiansand til Bjåen.  

Det er beskrevet 14 satsingsområder i planen, men  
bortsett fra sykkelrute nr 3 er ingen prioriterte tiltak  
innenfor vår kommunegrense. Dersom man har tanker 
omkring dette, er det NÅ prosessen kjøres! ALLE har 
mulighet til å komme med innspill til planen.  
Høringsfristen er 1. april.  
 

Informasjon: Kulturleder 
Finn Terje Uberg, tlf.  
901 17 842 

Ledige næringslokaler på Åkle: 
 

Vi har nå ledig areal for utleie i Åkle næringslokaler. 
Det er de tidligere lokalene til Tuva Interiør & Spise-
ri som er ledige. Leiepris er kr. 1.000,- pr kvadrat-
meter per år. Arealet er på 71 kvadratmeter. 

 
Informasjon:  
Næringssjef  
Egil Mølland,  
tlf. 908 75 626 

Ledig deltidsstillinger som brannkonstabel: 
 

Se våre hjemmesider eller Setesdal brannvesen IKS.  
Søknadsfrist 31. mars 

Visste du: 
a) Kun fire kommuner i Norge har lavere sykefravær 
enn Iveland kommune? 
b) 11 personer har søkt på jobben som skole– og  
barnehagefaglig rådgiver? 
c) 7 personer ønsker å bli vår kommunefysioterapeut?  
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Bedehusbasar: 
- Lørdag 14. mars kl. 16.00 
 

Stor basar i år igjen. Mange kransekaker og andre 
gevinster på øyeblikks, og flotte gevinster på  
bøkene. Fiskedam for barna. Andakt og besøk av 
Ekko. Kafè med pølser, kake, brus og kaffe. 
 

Få med deg familie og venner og stikk innom, så 
blir det fullt hus og hyggelig rundt kafèbordene.    

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. mars 

Ordførerens hjørne: 
 

En viktig seier for  
kommunene! 

Det hjertet er fullt av, renner  
munnen over med, er det et ordtak 
som heter. Og det finner veien til  
ordførerens hjørne.  

For et par år siden utnevnte  
Regjeringen et ekspertpanel som skulle se på hvordan vann-
kraftverkene i fremtiden skulle skattlegges og samtlige kraft-
kommuner inkludert Iveland var spente på hva som kunne 
komme av endringer. Og når forslaget fra ekspertutvalget ble 
lagt frem tidlig i fjor høst, holdt en stor del av kommune-
Norge pusten. Vanligvis hører en litt om arbeidet i slike  
utvalg, men her visste vi absolutt ingenting, så tro meg når jeg 
sier at spenningen var stor. 

Jeg har for liten plass i denne spalten til å kunne gå inn på  
detaljene, men forslaget fra ekspertutvalget som ble overlevert 
til Regjeringen ble oppfattet som en krigserklæring mot de 200 
distriktskommunene som har gitt sine naturressurser til vann-
kraft. 

Forslaget ble oppfattet som et dramatisk brudd på den  
samfunnskontrakten som har eksistert mellom stat,  
kraftutbygger og vertskommunene i mer enn 100 år og alle 
kraftkommunene ville bli negativt berørt av utvalgets forslag. 
Totalt var det 3,7 milliarder kroner som ekspertutvalget  
foreslo å omfordele fra kommune til stat. 
For Iveland sin del ville vi mistet rundt 6 millioner kroner 
hvert år i kraftinntekter, noe som er en betydelig del av  
inntektene våre. 

Når forslaget var overlevert Statsministeren startet  
mobiliseringen ute i alle landets kraftkommuner. Og det har 
vært en imponerende mobilisering blant kommunepolitikere 
som på tvers av politiske partier har kjempet side om side for å 
opprettholde dagens ordninger. Kraftbransjen engasjerte seg 
også og støttet kommunene i vår kamp. 

Og i dag når jeg skulle sette meg ned å skrive ordførerens 
hjørne så tikket meldingen inn om at Statsministeren og  
Regjeringen har bestemt seg for å droppe forslaget fra kraft-
skatteutvalget. 
Den viktigste kampen som har blitt kjempet i mine år som  
ordfører er vunnet!  
Og slikt blir det ordførerens hjørne av…. ;-) 

 
Beste hilsen 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

Gudstjenester: 
 

* 08.03:  Gudstjeneste i  
               Iveland kirke kl.  
               11.00 v/Gunnar  
               Ellingsen. Offer til Kirkenes SOS 
* 22.03: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl.  
              11.00 v/Fredrik Netland. Offer til  
              menighetsarbeidet. Tårnagenthelg for  
              3. klasse. Menighetens årsmøte 

Iveland bedehus - program mars: 

 

> CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året! 
> Bønnemøte: Hver mandag kl. 19.00 
> Barnekoret: Har egen facebook-side 
 

* 01.03: Familiesamling kl. 11.00 
* 02.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 05.03: Torsdagkveld kl. 19.30 
* 06.03: Fredagsklubben kl. 19.00 (de yngste) 
* 10.03: Kia  - Herre kl. 17.30 
* 12.03: Misjonsforeningen kl. 19.00 (mrk tid!) 
              Tale v/Ivar Nikolaisen, områdemøte for  
              Det Norske Misjonsselskap (NMS) 
* 14.03: Basar kl. 16.00 (se egen omtale) 
* 15.03: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 16.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 19.03: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 26.03: Misjonsforeningen kl. 19.30 
* 27.03: Fredagsklubben kl. 19.00 (de yngste) 
* 30.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 31.03: Kia - Dame kl. 17.30 
* 31.03: Salig Blanding kl. 19.30 

Fredagsklubben samles i  
Ivelandshallen fredag 13. mars 

 

Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr. 60.000,- over en tre års periode til Iveland idrettslag i forbindelse 
med deres nye treningsdresser. Kommunen får sin logo plassert på brystet sammen med Sparebanken Sør. 


