Politiske møter i
juni/august/september

Kommunestyret:
Fredag 17. juni kl. 12.00, og torsdag 8. sept.
kl. 19.00.
Formannskap/Administrasjonsutvalg:
Torsdag 1. sept. kl. 19.00.
Hovedutvalg for helse og sosial:
Tirsdag 16. august kl. 19.00
Hovedutvalg for oppvekst og kultur:
Onsdag 17. august kl. 18.30.
Hovedutvalg for næring og drift:
Torsdag 16. juni og 18. august kl. 14.00.
Sigdal kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne:
Tirsdag 16. august kl. 16.00.
Ungdomsrådet:
Torsdag 18. august kl.18.00.
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

Kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2011
Valgdag:
Valgdagen er mandag 12. september.
Kommunestyret i Sigdal har vedtatt at det også
skal avholdes valg søndag 11. september.
Valglister:
Valgstyret i Sigdal har godkjent 5 valglister til
kommunestyrevalget i Sigdal:
Det norske Arbeiderparti
Fremskrittspartiet
Høyre
Senterpartiet
Venstre

Valglovens § 6-8 fastsetter at det er adgang til
å klage innen en viss frist for dem som mener
valgstyret må omgjøre et vedtak om å
godkjenne eller forkaste et listeforslag.
Frist for innsending av klage er 22. juni.
Eventuell klage sendes: Valgstyret i Sigdal,
3350 Prestfoss.
Valglistene ligger til gjennomsyn på
Kommunehuset, og er også lagt ut på
kommunens hjemmesider.
Forhåndsstemming:
Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke kan
stemme innenfor den ordinære perioden for
forhåndsstemmegivning, og heller ikke på
valgdagene. Du må da kontakte kommunen på
telefon 32 71 14 00 og avtale tid for å stemme.
Den ordinære perioden for
forhåndsstemmegivning starter 10. august og
varer til og med 9. september. Du kan
forhåndsstemme i hvilken som helst kommune
i landet. Husk å ta med legitimasjon!
Stemmestyrer på valgdagene:
Valgstyret har vedtatt liste over personer som
skal sitte i stemmestyrene på valgdagene. Vi
trenger flere pålitelige personer på
varamannslista. Kunne du tenke deg å gjøre
en jobb på valgdagene? Ta kontakt med
ordfører Kari K. Ask, tlf. 93 45 61 61.
Forsøk med nedsatt stemmerettssalder til
16 år:
Sigdal kommune er en av 20 kommuner i
landet som er med i forsøk med nedsatt
stemmerettsalder til 16 år ved
kommunestyrevalget i år.

Kirkevalg 2011
11. og 12. september er det også valg på
nye menighetsråd og bispedømmeråd i
Den norske kirke.

Dagens turløype
Dato: Hva skjer:
18.juni Sonern rundt,
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Arrangør:
ØSI

sykkel
18 og Bilcross
19 juni
25 juni Hestedag på
ridebanen i
Prestfoss
1-3
Greenskogen tur,
juli
ridning
16-17 Tur til
juli
Aurlandsdalen
20 aug Landsfinale i
bilcross
21 aug Kråkefjorden rundt
3 sept Tunhovd-Flatvollen,
dagstur

NMK
SOHL/
Travlaget
SOHL
ØSI
NMK
SSK
ØSI

Søknad om grunnskoleopplæring for
voksne og/eller spesialundervisning for
voksne på grunnskolens område.
Opplæringslovens § 4 A-1 slår fast at
voksne som treng grunnskoleopplæring,
har rett til slik opplæring. Retten omfatter
de fag man trenger for å få vitnemål for
fullført grunnskoleopplæring for voksne.
Det heter videre i § 4 A-2 at voksne som
ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det
ordinære opplæringstilbudet for voksne,
har rett til spesialundervisning. Voksne
som har særlige behov for opplæring for å
kunne utvikle eller holde ved lag
grunnleggende ferdigheter, har rett til slik
opplæring.
Personer som mener de har rett på
voksenopplæring etter § 4 A-1 og /eller § 4
A-2 kan søke Sigdal kommune om
voksenopplæring innen 25. juni på
søknadsskjemaet ”Søknad om
voksenopplæring/spesialundervisning for
voksne”. Til søknad om
spesialundervisning, må skjemaet
”Henvisning til PPT for voksne” legges
ved.
Skjemaet finnes på kommunens nettside
under Opplæring i Sigdal -

voksenopplæring. For nærmere
opplysninger, kontakt skolekontoret i
Sigdal, telefon 32711400.

RENOVASJON
Av praktiske og økonomiske årsaker blir
containere for ”farlig avfall”, som er
utplasserte ved bensinstasjonene i
henholdsvis Prestfoss og Eggedal, fjernet.
Dette vil skje innen utgangen av juni mnd.
d.å.
Det vi fortsatt være mulig for
enkelthusholdninger å levere sorterte
fraksjoner i moderate mengder ved
gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal.
Sigdal kommune minner igjen om at
søppelcontainere som er utplasserte rundt
om i bygda kun er forbeholdt
hytter/fritidsboliger. Dessverre blir
mange av containere benyttet/misbrukt av
andre brukere. Det registreres også at de
samme containere blir benyttet til dumping
av avfallsfraksjoner som ikke er av
”ordinært” husholdningsavfall.
Dersom renovasjonsordningen i Sigdal
skal fungere tilfredsstillende, er vi helt
avhengige av at alle respekterer ordningen
slik den er lagt opp.
Åpningstidene på gjenvinningsstasjonen
i Nedre Eggedal er fortsatt:
Lørdager fra kl. 10.00 – 14.00.
For ytterligere spørsmål kan det tas direkte
kontakt med overingeniør Torstein
Helgetveit på tlf. 32711426.
Teknisk sektor
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