Kommune Informasjon
Sigdal kommune nr. 1 - 2012

Politiske møter i februar/mars
Administrasjonsutv./Formannskap:
Torsdag 8. mars kl. 19.00 på kommunehuset
Hovedutvalg for helse og sosial:
Tirsdag 21. februar kl. 19.00 på kommunehuset
Hovedutvalg for oppvekst og kultur:
Onsdag 22. februar kl. 18.30 på kommunehuset
Hovedutvalg for næring, og drift:
Torsdag 23. februar kl. 14.00 på kommunehuset
Eldrerådet:
Tirsdag 21. februar kl. 14.00 på kommunehuset
Ungdomsrådet:
Torsdag 8. mars kl. 18.00 på kommunehuset
Sigdal kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne:
Tirsdag 21. februar kl. 16.00 på kommunehuset
Kommunalt foreldreutvalg:
Mandag 13. februar kl. 18.00 på kommunehuset
Kommunestyret:
Torsdag 16. februar kl. 18.00 og 22. mars kl.
19.00
Møtene holdes på Herredshuset om ikke noe
annet er angitt.

Vinteraktiviteter
•
•
•
•
•

Stjernaløpet er flyttet fra 26. februar til
19. februar pga. Vikersundrennet
Klubbrenn i Nedre Sigdal IF vil bli
avholdt 10. mars
Eggedal IL arrangerer klubbrenn i
langrenn og hopp 18. mars kl. 11.30
Holmvassløpet arrangeres 1. april.
N3 løpet på Norefjell arrangeres 31. mars

Jobb som trivselsassistent ved
Sigdalsheimen
Er du mellom 16 og 18 år og ser verdien av å ha
kontakt med eldre mennesker? Vi søker etter
ungdom som er positive, glade i kontakt med
eldre mennesker, ansvarsbevisste, kreative
og/eller glade i sang og spill.

Trivselsassistenter jobber i helg og ferie på
Sigdalsheimen. De som ønsker å jobbe hver 3.
helg vil bli prioritert for sommerjobb.
Jobben består i å bidra til økt trivsel for våre
beboere. For eksempel ved turer i nærområdet,
lesing, spill, sang, vaffelsteking etc. Skikkethet for
stillingen vil vektlegges. Søknadsfrist
29.02.2012.
For fullstendig utlysningstekst se kommunens
nettsider:
www.sigdal.kommune.no/ledigestillinger

Kulturmidlene 2012 - Sigdal
Frivillige lag som vil søke om tilskudd fra
kulturmidlene 2012 må sende søknad om
dette til Sigdal kommune innen 15. april.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til
kulturkontoret.
Dette gjelder ikke idrettslag/sang-musikklag
som må sende sine
søknader til henholdsvis Sigdal Idrettsråd
eller Sigdal Musikkråd innenfor fristen som
rådene setter.
For nærmere informasjon, kontakt Sigdal
kommune v/Hilde Teksle Gundersen.

Ny teknisk sjef
Fra 1.12.2011 er ny teknisk sjef på plass,
Johannes Michielsen. Han kommer fra
rådgiverstilling i Oslo kommune hvor han
jobbet med utvikling og kompetanse. Han har
bakgrunn fra økonomi og byplanlegging.
Johannes.michielsen@sigdal.kommune.no

AKTIVITETSTILBUD VÅREN
2012
•

Trim på resept består av en gåtur på ca
1 time ute, med lek og øvelser
innimellom. Så en avslutning inne med
matteøvelser og avspenning.
Aktivitetene foregår på tirsdager fra

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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9.00 – 10.30 med oppmøte ved Sigdal
fysikalske institutt (Thorrud-bygget),
første gang etter nyttår tirsdag
3.januar. Deltakeravgift kr. 300.
Røykesluttkurs starter ved behov.
Påmelding til Helsestasjonen i Prestfoss
32711439. Deltakeravgift kr 300.
Kurs i kostveiledning blir satt i gang
ved behov. Påmelding til
Helsestasjonen i Prestfoss 32711439.
Deltakeravgift kr 300.
”Hjertetrimmen” foregår i gymsalen på
ungdomsskolen hver mandag kl. 16.00,
første gang etter nyttår blir 9. januar.
Dette er lettere gymnastikk med
mulighet for basseng etterpå.
Deltakeravgift kr 300.
Bassengtrening på ungdomsskolen hver
torsdag kl 17.00. Begynner igjen
torsdag den 5. januar. Deltageravgift
kr 300.
”Go og svett” intervalltrening etter
musikk i gymsalen på ungdomsskolen
hver mandag kl. 19.00. Begynner igjen
mandag 9.januar. Deltageravgift kr
300.
Seniordans på Leikvang Grendehus
torsdager fra 11.00 til 13.00. Første
gang etter nyttår 12. januar. For
spørsmål kan du ta kontakt med Bente
Kaugerud tlf: 32714784 eller mobil:
41430120. Deltakeravgift kr 300.

Du kan delta på flere aktiviteter og betaler
bare en gang kr 300!
Benytt sjansen til å komme i bedre form!
”Trim etter jobb” hver onsdag kl 15.30
i gymsalen på ungdomsskolen med
mulighet for badstue og basseng
etterpå. Begynner etter nyttår onsdag
4. januar. Denne aktiviteten er gratis.
Frisklivssentralen i Sigdal
•

Nye satser helse- og sosial
Sigdal kommunestyre vedtok nye satser 16.12.11,
med virkning fra 01.01.12.
Betaling for hjemmehjelp: Det er husstandens
samlede nettoinntekt etter siste tilgjengelige
ligning, som ligger til grunn for egenandelen. Se
skjema nedenfor:
Gjeldende egenandeler f.o.m. 01.01.12:
Inntekt inntil 2 G (inntil 158.432,- )
kr 170,- pr mnd.
Inntekt 2-3 G (158.433 – 237.468,-)
kr 275,- pr. mnd
Inntekt 3-4 G (237.469 – 316.864,-)
kr 325,- pr. mnd.
Inntekt 4-5 G (316.865 – 396.080,-)
kr 350,- pr. mnd
Inntekt over 5 G (396.081,- )
kr 450,- pr. mnd
• Prisen pr. middagsporsjon ved utkjøring
og servering i kantine kr 80,-Grøt på
lørdager kr 35,-.
• Egenbetaling for ambulerende vaktmester
kr. 100,- pr.påbegynte time.
• Abonnement for trygghetsalarm kr 125,pr. mnd.
• Vederlag for opphold i institusjon,
korttidsopphold samt dag/nattplass følger
statens satser:
- Vederlag for korttidsopphold i
institusjon kr 133,- , dag/nattplass kr 70. ,. Avlastningsopphold er gratis.
• Egenbetaling for dagsenteropphold kr
160,- pr. gang.
• Dagsenteropphold med skyss kr 160,• Dagsenteropphold uten skyss kr 130,• Dagsenteropphold uten skyss og middag
kr 50,-.
• Husleie for aldersboliger,

omsorgsboliger og lignende
indeksreguleres.

Søknadsfrist SFO 2012/13:
1. mars. Søknaden leveres til skolen.

Åpningstider på Herredshuset
Sentralbord: Mandag - fredag klokken 0800 - 1530.
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