Kommune Informasjon
Sigdal kommune nr. 2 - 2012

Politiske møter i februar/mars
Administrasjonsutv./Formannskap:
Torsdag 26. april kl. 19.00 på kommunehuset
Hovedutvalg for helse og sosial:
Tirsdag 10. april kl. 19.00 på kommunehuset
Hovedutvalg for oppvekst og kultur:
Onsdag 10. april kl. 18.30 på kommunehuset
Hovedutvalg for næring, og drift:
Torsdag 12. april kl. 14.00 på kommunehuset
Eldrerådet:
Tirsdag 10. april kl. 14.00 på kommunehuset
Barn og unges kommunestyre:
Torsdag 19. april på kommunehuset
Ungdomsrådet:
Torsdag 26. april kl. 18.00 på kommunehuset
Sigdal kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne:
Tirsdag 10. april kl. 16.00 på kommunehuset
Kommunalt foreldreutvalg:
Mandag 7. mai kl. 18.00 på kommunehuset
Kommunestyret:
Torsdag 10. mai kl. 19.00
Møtene holdes på Herredshuset om ikke
noe annet er angitt.

LANDBRUKSNYTT
Ny utgave av landbruksnytt legges ut på
Sigdal kommunes nettsider rett før påske.
Kan fås tilsendt ved henvendelse til
sentralbordet i Sigdal kommune.

Leksehjelp
Søknadsfrist 1. april 2012.
Se http://www.sigdal.kommune.no/

Skoleskyss
Søknadsfrist 26. mars og 13. april.
Se http://www.sigdal.kommune.no/

Teleslynge i kantina på
Sigdalsheimen
Vi har fått installert teleslynge i kantina på
Sigdalsheimen! Vårt lokale hørsellag (HLF
Modum og Sigdal) har fremmet dette tiltaket.
Det har vært et spleiselag bestående av
Hørsellaget, Gjensidige og Sigdalsheimen som
har bekostet anlegget. Vi ønsker aktivitet i
kantina vår og oppfordrer derfor foreninger og
lag til å bruke kantina til møter og
sammenkomster. Teleslynga vil gjøre det
lettere for også hørselshemmede å delta på lik
linje med andre. Velkommen!

Fra Demensteamet i Sigdal:
Kjenner du noen som har problemer med
sviktende hukommelse, eller er pårørende til
en person som har fått diagnosen demens?
Informasjon om sykdommen og hvilke tiltak
og hjelp man kan få for å tilrettelegge for hver
enkelt er viktig, både for de som har
sykdommen og deres pårørende.
Ta kontakt med oss! Vi kan gi nærmere
informasjon, veiledning og videre utredning.
Demenskoordinator, Ester Nes Ramstad,
telefon 32 71 22 00.

Filmkveld i Modum:
Filmkvelden er et samarbeid mellom
kulturkontoret i Modum og
Demensforeningen.
Filmen «Min elskede» blir vist på kinoen i
Modum mandag 16.april kl 18. Pris kr 80,-.
Filmen følger ekteparet Jan Henry T. Olsen
(tidl fiskeriminister) og hans Laila (Lanes) i ett
år etter at Jan Henry fikk diagnosen
Alzheimer.
Etter filmen blir det paneldebatt ledet av Inger
Lise Granli Skøien. I panelet sitter
generalsekretær i Nasjonalforeningen Lisbeth
Rugtvedt, pårørende Berit Finne Vestly
(svigerdatter til Anne Cath Vestly), pårørende
Åse Marie Bråthen, og fagpersoner. Vel møtt!
Kulturkontoret håper på fullt hus.

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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Dette skjer i kantina på Sigdalsheimen i
mars og april 2012
Dato

Kl.

Aktivitet

22.03.12

10.3014.30

Senior klær, selger
klær i kantina

23.03.12

11.00

Lajla og John Ole
underholder med
flott folkemusikk

27.03.12

10.00

Leif Inge
Thormodsæter med
”viser av eldre
årgang”

03.04.12

18.30

Wenche O. og Håkon
H. underholder med
flott musikk ☺

Skjærtorsdag

16.30

Andakt

11.04.12

10.0012.00
16.30

Babysang i
Vinterhaven
11.04.12
Åsmund Reistad
underholder ☺
26.04.12
10.00- KN-Mote, selger
14.00
klær i kantina
Trude H. Skinnes, V/Sigdalsheimen tlf.:
32712221

Informasjon om tilbud på Eggedal
Eldresenter
Er du pensjonist, liker du å spille kort, gjøre
håndarbeide, trimme eller rett og slett bare
være sosial ?
Vi har ledige plasser på Dagsenteret ved
Eggedal Eldresenter. Hver tirsdag kl 09 til
14. Du er hjertelig velkommen til å bli med !
Priser dagsenter m/ skyss og middag Kr 160,dagsenter u/ skyss m/ middag Kr 130,dagsenter u/ skyss og middag Kr 50,Ta kontakt med oss på Eldresenteret for
nærmere informasjon og påmelding ved
aktivitør Sølvi V. Aasand (tirsdager) eller
daglig leder Merete Bjørnsrud. Tlf 32 712250.

Nytt telefonnummer:
Eggedal Eldresenter har fått nytt tlfnr. Det
nye nr. er 32712250 (faks 327122 51).

Aktivitetsplan 2012 Diabetesforbundet
Sigdal og Krødsherad
Januar-april/mai: Samarbeid med
frisklivssentralen. Vi kan delta på følgende
mot å betale deltageravgift.: Trim på
ungdomsskolen mandager kl 16.00. Stavgang
tirsdager kl 9.00 – 10-30. Seniordans på
Leikvang grendehus torsdager kl.11.00 – 13.00
• 10-12 februar: 45+ kurs på Lampeland
• 21. februar: Årsmøte på Sigdalsheimen.
Knut Rugland kommer
• 23-25 mars: Fylkesårsmøte i Arendal
• 30 mars: Kakelotteri i Prestfoss og
Eggedal
• April: ledermøte for fylke
• 24. april: Temamøte. Mat
• 9.juni: Sommertur til Oscarsborg festning
• 8-10 juni: Familiehelg i Langesund.
Region sør/øst
• 5. aug.: Møteplass Museet i Prestfoss.
Profilering av diabeteslaget, utlodning og
måling av blodsukker
• Sept.-des.: Trim, stavgang og seniordans
• 7-9 sept.: Barnekurs, med båt til Danmark

•
•
•

21-23 sept: Høstsamling på Bardøla,
Geilo
11. okt.: Temamøte
18-21-okt.: Landsmøte

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

Kommune Informasjon
Sigdal kommune nr. 2 - 2012

Kommunekassa informerer om feil i
fakturautsendelse
Kommunekassa vil informere at det har vært
sendt ut to identiske fakturaer. Det har skjedd
en feil hos leverandør som har produsert
samme faktura to ganger. De som har fått to
like fakturaer kan bare makulere den ene.
Beløpet blir trukket fra bankkonto kun en gang
hos dem som har avtalegiro. Sigdal kommune
beklager på det sterkeste for at dette har
medført forvirring og frustrasjon blant de som
ble berørt av denne feilen.

Kommunale avgifter 2012
Fakturaer for 1. termin 2012, vann/avløp, slam
og renovasjon, blir sendt ut 20. april i 2012.

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

