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Stortingsvalget 13. september: 
- Står du i manntallet? 
 

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke  
stemme ved Stortingsvalget 2021. 
Du kan undersøke om du står i manntallet i  
Iveland kommune når manntallslistene blir lagt 
ut på følgende steder: 
• Vatnestrøm krets: Joker Vatnestrøm. 
• Skaiå krets: Joker Skaiå. 
 Birketveit krets: Joker Birketveit. 
 

Hovedmanntallet for hele kommunen vil bli lagt 
ut ved servicetorget på kommunehuset så snart 
det er tilgjengelig (ca 13. juli) og fram til valg-
dagen. Hvis du har flyttet til annen kommune og 
melding om flytting ikke er mottatt i folkeregis-
teret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i 
manntallet i den kommunen du flytter fra. 
 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene 
som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, 
kan du klage til valgstyret. Klagen skal være 
skriftlig og den må begrunnes. Valgstyrets 
adresse er: Frikstadveien 20, 4724 Iveland 
 

Forhåndsstemmeperioden star ter  tir sdag 10.  
august. Du kan stemme i servicetorget på  
kommunehuset. Åpningstiden er kl. 09.00-
14.00, mandag - fredag, fra 16. august. 
 

Videre gis det et utvidet tilbud med kveldsåpent 
til kl. 18.00 torsdag 2. september og  
torsdag 9. september.  
 
Informasjon vil 
komme på våre 
hjemmesider.  
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Månedens oppfordring (juli): 
 

Ta kontakt med de nye naboene, eller noen av 
innvandrerne som har kommet til Iveland i 
løpet av de siste årene. Bruk kreativiteten din, 
men...   
                … følg smittevernreglene!!  

Vaksinering - informasjon:  
 

Vi har per 25. juni gitt 695 vaksiner, 265 av dem for andre 
gang.  

Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider. 
 
 

Korona-situasjonen:  
 

Vi har et stort fokus på korona, selv om situasjonen nå er i 
ferd med å normaliseres i landet og i regionen.  
Vi følger nasjonale retningslinjer i kommunen. 

Ut på tur i Iveland: 
 

I 2021 benytter vi følgende  
postkasser: 
 

1. Berefjell 
2. Kringsjaa 
3. Måvatn 
4. Melandsknapen 
5. Homtjørn (ny) 
6. Lognøya 
7. Vorehei (Moisund (ny)) 
8. Elgåsen 
9. Ogge friområde 
 
 

TellTur: 
 

Midt-Agder Friluftsråd har  
startet opp med TellTur i hele regionen. TellTur er frilufts-
rådenes elektroniske system for turregistrering. Seks turer i 
Iveland er med, men vi oppfordrer til bruk av hele regionen 
og landet for øvrig. www.telltur.no 

Neste bygdebrev er klart senest onsdag 21 juli.  
Info sendes til  fub@iveland.kommune.no -
alternativt sms/ring - innen  
mandag 19. juli kl. 07.15 Telefon:  

901-17842 

Sommeren 2021; Åpningstider:  
 

Servicetorget / kommunehuset holder åpent kl. 
10.00 - 14.00 i perioden frem til 13. august.  
 

NAV-Iveland: Drop-in hver torsdag mellom kl. 
12.00-14.00 bortsett fra 22. og 29. juli da man 
holder stengt. 

 
 

Legekontoret  
holder stengt uke 27-28-29-30  
(5. juli - 30. juli). Husk å bestill 
faste medisiner før ferien. Ved 
øyeblikkelig hjelp ring  
Vennesla og Iveland legevakt, 
tlf. 116 117.  
Ved akutt nødsituasjon ring 113  
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Iveland frivilligsentral  
holder feriestengt i juli: 
 

Dørene åpnes igjen mandag 2. august. 
Telefon og e-post blir sjekket med jevne 
mellomrom, så har du noe på hjerte så ta 
kontakt også i ferien. 
 
Sosiale spaserturer i Iveland: 
 

Gågruppa: 
Vi samles og går på tur ut juni måned, før vi innvilger oss en liten 
ferie. Vi starter opp igjen mandag 9. august, med fremmøte ved be-
dehuset mandager kl. 10.00 og ved parkeringen ved Skaiå barneha-
ge torsdager kl. 10.00. Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470 
 

Ruslegruppa: Ferietid i juli. Vi samles igjen i august (dato kommer i 
neste bygdebrev).   

 
 
 
Tilskudd til bygging av ny bolig: 
 

Iveland kommune ønsker å bidra til at familier og privatpersoner 
kan bygge å bo i Iveland. Vi har topp moderne skoler og full barne-
hagedekning til våre innbyggere. Kommunestyret vedtok i april å 
starte opp en ny runde med boligtilskudd, der man kan søke om  
inntil kr. 300.000,- for å bygge en enebolig.  
 

Søknadsskjema og reglement finnes på våre hjemmesider.  

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall): 22. juli 
* Grønn dunk (papir):   30.06 og 28.07 
* Plastsekk (plast):  30.06 og 28.07 
* Brun dunk (matavf.): 08.07 og 22.07                                                                              
* Glass og metall: 8. juli 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 27. juli kl. 16.00
-19.00 

Iveland folkebibliotek: 
 

Endelig meråpent! Biblioteket er  
tilgjengelig kl. 09.00-20.00 (18.00).  
 

Grunnet ferieavvikling er betjent  
åpningstid noe redusert i sommer. Har 
du spørsmål, ring 901 17 842 
 

Benytt gjerne digitale løsninger og bli 
din egen biblioteksjef. Vi har tilgang til 
ca 7000 aviser og tidsskrifter, og kan 
skaffe deg nært sagt alt av lesestoff! 

Hva bestemte kommunestyret? 
 

Kommunestyret var samlet torsdag 17. juni og behandlet en rekke 
saker. Møteprotokoll og lydfiler ligger ute på våre hjemmesider. 
Det ble blant annet 
vedtatt å bli med på 
prosjektet 
«Dagsturhytta».  
Identiske turhytter 
skal settes opp i Agder 
kommunene. Slik blir 
den seende ut  
innvendig: 

Kontaktinfo: 
 

Tlf: 414 82 383 
iveland.fs@gmail.com 

Bibsok.no 

Nasjonal lesekampanje frem til 31. august. 
Til sammen 47 barn og ungdom har registrert seg pr 

22. juni. Sommerfest i september. 

Boklansering på biblioteket Åkle, 
onsdag 18. august kl. 19.00 

Kake & kaffe 
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Turist i Iveland: 
 

Benytt gjerne deler av sommerferien i Iveland  
kommune. Noen tips kan være: 
 

* Ogge er et eldorado for alle som er glad i friluftsliv. 
Tallrike øyer og holmer, trange sund og lune viker  
ligger og venter. Det er etablert fire turplasser i Ogge 
med grillmuligheter og toalett. Utleie av kano v/Ogge 
gjesteheim: Kontakt Håkon Svendsen, 982 61 195 
 

* Flotte badeplasser på Birketveit, Skaiå og Vatnestrøm 
samt andre steder. Sandvolleyballbane på Birketveit og 
Vatnestrøm. Vanntrampoline på Birketveit 
 

* "Ut på tur i Iveland" : Finn frem til ni turmål, vinn 
premier. Kart på nettsidene og i servicetorget. 
 

* Tursti Iveland - Berefjell - Ranestad (12 km - mulig-
heter for kortere turer). Kart på nettsidene og i service-
torget. 
 

* Tursti Møkjåland - Måvatn. Kart på nettsidene og i 
servicetorget. 
 

* Besøk idylliske Kringsjå helt sør i kommunen. Flott 
turterreng. Ta gjerne Setesdalsbanen mellom Grovane - 
Røyknes, og ta en svipptur til Nomelandsdammen og 
Skisland. 
 

* Besøk idylliske Iveland og Vegusdal bygdemuseum i 
Fjermedalen. Et friluftsmuseum som er tilgjengelig hele 
døgnet. Guide hver søndag t.o.m. 15. august mellom kl. 
11.00-17.00. 
 

* Ivelandsgruvene: Opplev spenningen ved å søke etter 
vakre mineraler. Ivelandgruvene innbefatter Knipane, 
Steli og Solås gruver. 
 

* Iveland kommunes mineralsamling: Denne flotte  
utstillingen befinner seg ved biblioteket på Åkle, og er 
tilgjengelig kl. 09.00-20.00 (18.00). 
 
Vi nevner også: 
1. Moonlight tilbyr mange sommeropplevelser for  
ungdommen i tiden frem til 16. juli. 
2. Sommeraktivitetssenteret ved Kyrtjønn v/vaffelbua i 
Kristiansand i regi av Midt-Agder friluftsråd.   
 
Utstyrsbua: 
 

Utstyrsbua ved servicetorget 
på kommunehuset låner ut 
sports- og fritidsutstyr helt 
gratis! Kom gjerne innom 
mandag-fredag mellom kl. 
10.00-14.00.  

Kirkelig aktivitet: 
 

18.07: Gudstjeneste i Iveland 
kirke kl. 11.00 v/Gunnar Kile  
 

 
Trosopplæring i Iveland menighet: 
De barn som ikke har hatt anledning til å hente boka 
si ved utdelingen i kirka, kan få boka ved  
henvendelse kirkekontoret 

Program Iveland bedehus: 
 

Faste møteplasser gjennom sommeren: 

* «Broken chains» hver mandag kl. 18.00 
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* CR hver onsdag kl. 18.00 
 

Neste «arrangement» er satt opp torsdag 19. august 
(misjonsmøte kl. 19.30).  
Det kan bli «spontane» tilstelninger i løpet av som-
meren. Dette vil evt bli annonsert på facebook. 

NAV veiledningssenter: 
 

… på kommunehuset holder åpent hver torsdag  
mellom kl. 12.00-14.00 for «drop-in», bortsett fra 
torsdag 22. og 29. juli, da man holder stengt. 
 
Det er åpent for drop-in i Vennesla tirsdag og  
torsdag mellom kl. 12.00-14.00 hele sommeren. 
 
Du kan ta kontakt med NAV for timebestilling på 55 
55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller midlerti-
dig botilbud, kan du ringe oss på 55 55 33 33, og du 
vil bli satt over til vår vakttelefon for bistand. 

Følg Iveland kommune på: 

Vi gratulerer «Fredagsklubben» med årets Voss-
stipend på kr. 30.000, -. En fornøyd leder Sondre 
Birkeland sammen med ordfører Gro-Anita  
Mykjåland og fabrikksjef Olaf Grimsmo 
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Vaksinering i sommer: 
 

Vaksineringen vil pågå for fullt i gjennom hele 
sommeren. Du vil bli oppringt når det er din 
tur. Din viktigste oppgave er å møte opp  
nøyaktig til avtalt tid. Du vil dessverre ikke få  
informasjon lang tid i forvegen. Vaksineringen 
foregår på Iveland legekontor, fortrinnsvis  
onsdag ettermiddag. 

Vi har nå gitt minst en vaksinedose til risiko-
gruppene så langt vi kjenner til, og har begynt å 
vaksinere etter alder. Dersom du mener å være 
i en risikogruppe og lurer på om du er "glemt" 
av din fastlege, ber vi om at du tar kontakt. 

Iveland legekontor er stengt fra mandag 5. juli - 
fredag 30. juli. Ved spørsmål om koronavaksi-
neringen, ring servicetorget tlf. 379 61 200, 
ikke ring legevakten. Ved øyeblikkelig hjelp - 
henvendelser, skal du ringe Vennesla- og  
Iveland legevakt tlf. 116117. 

Felles dugnad: 
Strekk deg så langt du kan for å unngå timebyt-
te! Dette er din oppgave under vaksinedugna-
den. Vi har ikke kapasitet til å spesialtilpasse 
vaksineprogrammet til hver enkelt.  
Hvis du ikke møter/takker nei fordi det ikke 
passer for deg, vil du få tildelt en ny time noe 
seinere. Du kan ikke bestille ny time selv. 

Vi minner om at vi er i en ekstraordinær situa-
sjon hvor hele befolkningen skal vaksineres. 

Om du av helsemessige årsaker ikke kan møte 
(sykehusinnleggelser / behandling), vil du få 
nytt tilbud så snart det er mulig. 

I perioden mandag 5. juli til og med fredag 30. 
juli skal generelle spørsmål rettes til  
servicetorget på tlf 379 61 200 (åpent mandag - 
fredag kl. 10.00-14.00). Spørsmål om egen  
helsetilstand / sykdom, bivirkninger etter  
vaksine etc. rettes til Vennesla og Iveland  
legevakt på tlf. 116 117. 
 

I perioden frem til fredag 2. juli og fra mandag 
2. august kan spørsmålene rettes til Iveland  
legekontor på tlf. 379 61 230.  

Ordførerens hjørne: 
 

God sommer! 
 

Nå nærmer det seg sommerferie for 
de fleste av oss, elevene har ryddet 
seg ut av skolene og nå venter mange 
ukers skolefri for de unge.  
Noen rydder seg ut av skolen i  
Iveland for siste gang. Så en liten hilsen til årets  
avgangselever må også med:  
- «Kjære avgangselever, jeg håper dere har hatt gode og  
lærerike år som skoleelev ved skolene våre og jeg håper dere 
sitter igjen med både god kunnskap og gode vennskap etter  
skoletida. Dere går en spennende tid i møte når dere starter 
opp igjen på ny skole til høsten og jeg ønsker dere lykke til 
med å bygge både ny kunnskap og nye vennskap». 

Det har vært et annerledes år og noen kan nok kjenne på at 
sommerferien ikke kan komme fort nok. For gjennom denne 
pandemien er det mange som har gått den ekstra mila for å få 
ting til å flyte mest mulig som normalt og noen må holde  
farten oppe gjennom sommeren også. Helseavdelingen og 
andre ansatte som bidrar i vaksineringsarbeidet får mye arbeid 
gjennom sommeren og vi kan alle bidra med å lette litt av  
arbeidet for dem ved å møte opp til avtalt tid. Skal vi klare å 
holde oppe tempoet på vaksineringen er vi avhengig av at vi 
får vaksinert innbyggere gjennom sommeren. Mer informa-
sjon om vaksinasjonen i sommer finner dere på hjemmesiden. 

Det er muligens litt tidlig å snakke om årets høst før somme-
ren egentlig har startet, men året i år inneholder begivenheter 
som ikke kan eller skal forbigås i det stille. Jeg har først og 
fremst september måned i tankene. Stortingsvalget er viktig 
for vårt demokrati og for administrasjon og politikere i  
Iveland betyr det at forberedelsene til valget allerede er i 
gang. Som velgere har dere mange muligheter til å avgi  
stemme og dette vil det bli grundig orientert om i både  
bygdebrev og på kommunens hjemmesider. Iveland kommune 
har hatt høy valgdeltakelse i mange år og mitt ønske som ord-
fører er at alle innbyggere bruker sin stemmerett! 

Jeg ønsker dere alle en fantastisk flott sommer, at dere alle 
finner rom og ro til å nyte naturen og de lyse  
sommerkveldene. 
 
Beste hilsen 

 
Vi gratulerer f.v. Helge  
Håverstad, Rune Fossli og Torstein 
Bærheim som æresmedlemmer i  
Iveland idrettslag, etter lang og  
hederlig innsats. 


