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Politiske møter i april/mai

Administrasjonsutv./Formannskap:
Onsdag 1. juni kl. 09.00.
Hovedutvalg for helse og sosial:
Tirsdag 10. mai kl. 17.30.
Hovedutvalg for oppvekst og kultur:
Tirsdag 24. mai kl. 18.30.
Hovedutvalg for næring og drift:
Onsdag 11. mai og 16. juni kl. 14.00.
Eldrerådet:
Tirsdag 10. mai kl. 14.00.
Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne:
Tirsdag 10. mai kl. 14.00.
Kommunestyre:
Torsdag 19. mai kl. 18.00, med tema i forkant av møtet som
begynner kl. 19.00, og 17. juni kl. 09.00.
Møtene holdes på Kommunehuset om ikke noe annet er
angitt.
Sakene til alle møtene er lagt ut på Kommunehuset og
bibliotekene. I tillegg er sakene lagt ut på Internett:
www.sigdal.kommune.no

Husbankens lån og
tilskuddsordninger
Boligtilskudd til spesialtilpasning i bolig for eldre og
funksjonshemmede:
• Tilskuddet er sterkt behovsprøvd.
• Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader inntil 20.000
kroner per bolig.
Tilskudd til tilpasning kan gis til husstander der minst et
medlem er funksjonshemmet, over 60 år eller sosialt
vanskeligstilt. Tilskuddet skal gå til mindre utbedringer eller
spesialtilpasning av boligen din, slik at denne over tid kan
fungere godt i forhold til spesielle behov.
Dersom utbedringer eller spesialtilpasninger er dyrere enn
20.000 kroner, kan godkjente kostnader finansieres ved
kombinasjon av lån og tilskudd, der tilskuddet utgjør inntil
20 prosent. Søknadsfrist er 1. juni 2010.
Kostnadsoverslag skal vedlegges søknaden.

Boligtilskudd til etablering i bolig

gjelder fysiske, psykiske eller sosiale problemer, og når det
gjelder økonomi. Tilskuddet kan gis til:
• Fysisk og psykisk funksjonshemmede uten nødvendige
økonomiske midler.
• Særlig vanskeligstilte husstander uten økonomiske midler.
Boligtilskudd kan ikke brukes til refinansiering. Tilskuddet
utgjør normalt 30 prosent av godkjente kostnader.
Søknadsskjemaer og mer informasjon vedr. boligtilskudd får
du ved henvendelse til NAV v/Kirsten Ødegård tlf.
31029270, e-post kirsten.odegard@nav.no eller på
www.husbanken.no.
Startlån
Startlån skal gå til personer som har problemer med å
etablere seg i egen bolig og til vanskeligstilte som har behov
for å kunne bli boende i boligen. Lånet følger Husbankens
rente- og avdragsvilkår.
• Det kan gis lån til etablering i ny eller brukt bolig.
• Maksimalt lån er på 250.000 kroner.
Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan gis til
husstander med svak økonomi, som unge i etableringsfasen,
barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og
andre vanskeligstilte for at de lettere skal kunne skaffe seg en
nøktern og egnet bolig.
Hvis du har funnet fram til boligen du ønsker å kjøpe, må det
foreligge takst av nyere dato. Salgsoppgave kan også
godkjennes. Søknadsskjema kan innhentes på
www.husbanken.no. Kontaktperson i Sigdal kommune er Knut
E. Kjemperud tlf. 32711434, e-post:
knut.erik.kjemperud@sigdal.kommune.no
LOPPEMARKEDET, i forbindelse med bygdedagen på
museet i år er søndag 7. august.
Vi takker for alle loppene vi fikk til fjorårets market, men
VI ØNSKER OGSÅ LOPPER I ÅR (ikke klær og sko).
Kontaktpersoner er:
Veslemøy Antonsen tlf. 90959780
Bjørg Frøvoll
tlf. 97647576/32714841
Kari Prestegaardshus tlf. 99433421/32710413
Lopper kan leveres på Ebbesberg, hos Kari Prestegaardshus.
På forhånd Takk!
Sigdal soroptimistklubb

Ordningen er behovsprøvd, og det legges vekt på at den
vanskelige situasjonen er av mer varig karakter, både når det
Åpningstider på Herredshuset
Sentralbord: Mandag - fredag klokken 0800 - 1530.
Direkte avtaler med ansatte mandag - fredag i tiden 0700 - 1700.
Postadresse: 3350 Prestfoss - Telefon 32 71 14 00 Telefaks 32 71 14 10
Vakt-/beredskapstelefon 905 14590
E-post: post@sigdal.kommune.no
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17. mai 2011 Prestfoss

17.mai 2011 i Eggedal

Kl. 08.00 Flaggheising på Sigdalsheimen
ved 4H medlemmer.
Kl. 10.45 Oppstilling av 17.maitoget.
ved ungdomsskolen.
Kl. 11.30 Gudstjeneste i Holmen kirke.
Kl. 12.30 17. mai toget kommer til
Sigdalsheimen.
Tale for dagen ved Guttorm
Tovsrud.
Korpset spiller og vi synger
Nasjonalsangen (2 vers)
Kl. 13.15 17.maitoget kommer tilbake
til ungdomsskolen.
Sigdal skole og ungdomskorps
spiller.
Kl. 13.30 Plassane bygningen
og Eikje bygningen er under
rehabilitering i år derfor blir
matpausen og underholdning
på samfunnshuset. Blir det fint vær
sitter vi ute på siden mot museet
der lekene vil holdes.
Barna får is og brus. Ta med mat
hvis du vil.
Salg av is, brus, kaffe, vafler og
pølser. Ta med campingstol.
Kl. 14.00 Kulturinnslag/underholdning
Kl. 14.30 Leiker og konkurranse på
museumsområdet.
Lag og foreninger oppfordres til å
delta i 17.maitoget.
Kl. 18.25. Prestfoss-stafetten.

Kl.08.30 Fremmøte ved Eggedal Skole
Kl.09.00 Avmarsj til kirken, forbi
eldresenteret.
Korpset spiller.
Kl.09.45 Gudstjeneste.
Toget går fra kirken, via
Eldresenteret,
tilbake til skolen. Allsang.
Kl.10.45 Åpning v/Kjell Ole Marken.
Tønni Marie Leer synger.
Barnekoret synger.
Tale for dagen v/Magnus
Weggesrud.
Kl.11.30 Matpause med leiker og lotteri.
Kl.13.00 Loddtrekning og premiering.
Kl.13.30 Fotballkamp mellom 7. klasse og
foreldre.

17. maikomiteen og Sigdal kommune.

17. mai 2011 på Nerstad
Kl. 14.00 Matpause på Nerstad skole. Ta
med mat.
Barna får brus.
Salg av is, brus, kaker, vaffel og
kaffe
Ta med bord/stol.
Blir det dårlig vær flyttes
aktivitetene inn.
Kl. 14.45 Leiker, loddsalg og tipping.
Aktiviteter for pensjonister i mai ved Sigdalsheimen
Dato

Tid

Tema og
foredragsholder

Man.9.mai

Kl.14.00 Filmfremvisning av
- 15.00 gamle Sigdals filmer
v/Sigrid Kvisle
Tor.19.mai Kl.10.30 Senior Shop selger
– 14.30 dameklær i kantina
Film fra
Man.23.mai Kl.14.00 Hagevandringer
v/Solveig Bechmann
fra Hagelaget
Med forbehold om endringer.

Åpningstider på Herredshuset
Sentralbord: Mandag - fredag klokken 0800 - 1530.
Direkte avtaler med ansatte mandag - fredag i tiden 0700 - 1700.
Postadresse: 3350 Prestfoss - Telefon 32 71 14 00 Telefaks 32 71 14 10
Vakt-/beredskapstelefon 905 14590
E-post: post@sigdal.kommune.no

