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Ordfører Marte Eide Klovning

Sist Siralapp skreiv jeg om
at hele Norge i år feirer
frivilligheten, Norges største dugnad, og hvordan vi
kan få flere med på laget.
I etterkant har vi arrangert
Siradagane, med masse
besøkende og flott vær og
underholdning. Her viste
Sirabuen seg fra sin beste
side, med stort oppmøte
til opprigg og nedrigg, og
mange som bidro som vakter og mye annet frivillig

arbeid. Tusen takk for at dere stiller opp, og
spesielt takk til primus motor Anders Klovning og Tove Grimsby.
Spesielt kjekt var det å se så mange lokale
bidrag under årets festival, med deltidsinnbygger Helge Toft, utflytta Sirabu Steffen
Skare og ikke minst elevene på mellomtrinnet
på Utsira skole. Tusen takk for at dere var
så modige, og vi håper det gav mersmak å
opptre. De var så flinke, og fikk stor applaus
fra publikum. En ekstra stor takk må rettes
til musikklærer og kulturskolelærer Knut Ese!
Vi er heldige som har en så god musikalsk
ressurs i skolen vår.
I tillegg til frivillighetens år, så feirer vi også
«Skeivt kulturår» i år. I 2022 er det 50 år
siden sex mellom menn ble avkriminalisert i
Norge, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. Skeivt kulturår er en viktig markering
for skeives rettigheter, og dette markeres på
ulike måter i hele landet.
På det årlige møte mellom kommunen og lag
og foreninger på Utsira i vinter ble det tatt
initiativ til å markere dette ved å arrangere
Utsiras første «Pride» den 15. Juni. Komiteen
for arrangementet er Amanda, Julie, Kai, Janne og meg. Ønsker du å være med i komiteen
er det bare å ta kontakt med undertegnede.
Det å vokse opp som skeiv på bygda har for
mange opplevdes som negativt, og mange
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har opplevd mobbing, utestengning og psykiske helseplager og følelsen av å være alene. Med «Utsira Pride» ønsker vi å vise støtte
til mangfold, og vise at på Utsira skal det
være rom for å være den du er, samme hvem
du elsker.
Vi oppfordrer alle som kan og vil, til å delta
for å feire skeiv kultur, kjærlighet og mangfold. Hele programmet finner dere på Facebook og arrangementet som heter «Utsira
Pride», og vi håper på mange fargerike bidrag
til kakekonkurransen.
Vi har også de siste dagene fått 8 nye innbyggere, fra Ukraina. Vi er glade for at de har
kommet til oss og håper de føler seg godt tatt
imot, og vil trives på Utsira.
De siste ukene før sommerferien er travle,
med mange og gode møter med selskaper og
konsortium som ønsker å søke konsesjon på
Utsira Nord feltet. Vi opplever at de virkelig
vil bidra til samfunnet, med både arbeidsplasser og annet. Det er spennende tider i møte,
og vi er veldig optimistiske for Sirasamfunnet
og det som skal skje i våre havområder.
Ønsker alle en god sommerferie og god tur
hvor enn den går.
Marte Eide Klovning
Ordfører
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Velkommen til alle!

Folkehelseprofilen 2022

ALLTID åpent etter avtale!

Fast åpent:
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

FHI har laget folkehelseprofil for hver kommune.
Utsira skiller seg veldig positivt ut fra landsgjennomsnittet på tre områder:

10-14
10-14
10-14
10-14

- Drikkevann, både når det gjelder hygiene og
stabilitet.
- Luftkvalitet, målt sim finkornet svevestøv
- Valgdeltakelse i 2021 på 90 %!!

Ring eller send melding
på Messenger til
Marianne 99 70 71 69

Selvom nivå på VGS og høyere utdanning er noe
lavt så er gjennomsnittsinntekten på Utsira lagt
over landsgjennomsnittet for landet, og godt over
gjennomsnittet for Rogaland.
På mange områder er det ikke mulig å få gode tall
for Utsira. Det kommer av at hvis et utvalg består
av mindre enn 5 personer så offentliggjøres ikke
tallene av hensyn til peronvernet.
Er du interessert åi å lese med om Folkehelseprofilen så gå inn på denne siden:
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/

Diktervegen 8 | 5538 Haugesund
Tlf. 52 70 60 00
aakrabil.no

Ønsker du noen å snakke med?
En trenger ikke vente så lenge at en alt har
utfodringer. Du kan ta kontakt med Gunn Hilde,
helsesykepleier, mandag – torsdag fra 0830-1400.
Eller du kan kontakte Gudrun, psykiatrisk sykepleier, på tlf 917 62 346 eller gudrun.sorensen@
utsira.kommune.no for å avtale en tid og et sted
om du ønsker å snakke med henne.
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Utsira vannverk
Tekst og Foto: Erik Hørlück Berg

Vannverket på Utsira er velfungerende, og har god
hygiene og stabilitet. På vann scorer Utsira 100 %
i folkehelsenprofilen.
For å kunne levere drikkevann av god kvalitet og
stabilitet så krever det at utstyret er orden. I uke
20 ble omrørere, gir og motorer i flokeringskar
(for utfelling av humus) skiftet ut, de gamle var
nesten 40 år gamle, og i tre. De nye er i syrefast
stål.
Alle ventiler og regulatorer til kullfiltrene ble
byttet i forkant av dette arbeidet.
I Juni blir filtersanden i kullfilter fornyet.
Sikker og god vann tilgang er viktig, og krever at
vannverket er godt vedlikeholdt.
For å sjekke at kvaliteten er god tas det følgende
prøver: daglig måling av pH og turbinintet (klarhet), og månedlig laboratorieprøve i tråd med
krav fra Mattilsynet.
Ved mistanke om feil tas det ekstra prøver.

Jan Kåre Amdal innom for daglig inspeksjon på vannverket hvor blandt annet flokeringskara, hvor det kommet nye omrørere, blir sjekket. I kara blir humus felt
ut, og fjenet fra vannet.

For å overvåke for lekkasjer måles døgnproduksjon av vann, og forbruk i nord og sør. Hvis forbruket blir unormalt høyt av et par dager så tyder
det på lekkasje.

Vannet blir filterert før det sendes ut på ledningsnettet.
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Utlysning av søkbare midler
Utsira har blitt et utvalgt kulturlandskap og det
gis en årlig bevilgning fra staten som kommunen
forvalter og kan dele ut tilskudd fra.
Styringsgruppa for UKL Utsira har foreløpig vedtatt er midlertidig prioritering av søknader av
tiltak inntil forvaltningsplanen er vedtatt:
1. Ny restaurering og eventuell ny bruk av
driftsbygninger, naust og andre uthus.
2. Skjøtsel av og informasjon om restbiotoper
med høyt biologisk mangfold.
3. Andre tiltak inkludert informasjon, og
dokumentasjon kan også vurderes.
Styringsgruppa ønsker at tiltak som kan bidra til
nye arbeidsplasser eller ny næringsvirksomhet
velkomne.
Søknadsfristen settes til 1. September og sendes
til Utsira Kommune, 5547 Utsira eller post@utsira.
kommune.no.
Kommunen kan veilede i forbindelse med utarbeidelse av en søknad.

Velkommen frå Mariupol
til Utsira!
7.juni fekk Utsira 8. nye innbyggjarar. Frå venstre
på biletet ser du Denys, Nadia, Olena, (May),
Viktoria, Anna, Atrem, Sofia og Anna.
Dei har reist med eigne bilar heile vegen og har
også med seg tre små hundar og ein katt. Dyra
har vore i karantene, men hundane må enno
haldast unna andre dyr ei tid.
Det er ein flott og samansveisa gjeng med to
foreldrepar med kvar si jente. Mødrene er søstre
og det er også to bestemødre med.
Dei vil gjerne i arbeid og frivillig aktivitet så raskt
som råd. Dei snakkar russisk og ukrainsk og vil få
tilbod om språkopplæring umiddelbart i kommunal
regi.
Alle venlege smil og gode ord frå dykk alle
uavhengig av språk er ”solskinn” no i den fyrste
tida for dei på Sira. De kan gle dykk til å bli kjende med dei !

Innbyggerdialog
Utsira kommune ønsker en tett og god dialog med
alle våre innbyggere.
Du har mottatt en invitasjon til det lukkede samfunnet «Utsira mener» i appen «Gi mening».
«Gi mening» er en digital plattform,
som forenkler og stimulerer dialogen mellom folk
og folkevalgte. Dette er et prosjekt som går i flere
trinn, og de vil senere bli mulighet for å melde seg
også.

M.B. Jensen
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Utsira roadshow

Ordfører og næringsutvikler på tur for å sette Utsira på kartet.
– Vi startet med omvisning og presentasjons i
Tysvær hvor Ordfører Sigmund Lier viste oss
mulighet rommet på Gismarvik. Videre satte vi
kursen mot Bokn hvor ordfører Osmund Våga informerte oss om unike muligheter i Bokn
kommune. Videre satte vi fart mot nord til
Gulen kommune, hvor Equinor gav oss et innblikk
i havvind industrien. Hywind tampen består av 11
vindturbiner og er verdens første fornybare
kraftkilde for olje og gassvirksomhet til havs.
Verdiskapingen ble delvis gjennomført på Stord,
understellet i Vindafjord, hvor de tilslutt ble
sammenstilt på Gulen – Wergeland basen.

Dette er enda en bransje med mange blanke
lerret som skal fylles med kompetanse og
erfaring. Operatørene er opptatt av å benytte lokal arbeidskraft som sveisere, teknikere,
mekanikere, marint personell.
Næring utvikleren jobber med en felles tur ut
til MET senteret i august, her vil vi invitere med
klasse 5-10, politikere, administrasjon og ellers
Sirabuer som kunne tenke seg å være med. Send
en mail om du er interessert

Landbasert oppdrettsanlegg i
Kvalvikvågen?
Det blir informasjonsmøte etter kommunestyret
16. juni for de som ønsker å høre mer om dette.
Det er ute til høring planprogram for reguleringplan for landbasert oppdrettsanlegg ved Kvalvikvågen. Forslagsstiller er Norwegian Mountain
Salmon AS. Planen er at produksjonen skal foregå
i fjellhaller under bakkenivå, det bygges vei inn til
området, kai kaianlegg.
Planprogrammet har en høringsfrist på 26. Juli,
og etter denne fristen vil kommunen vurdere formell oppstart av planarbeidet og fastsette endelig
planprogram.
Link til planprogrammet
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Potensielle operatører
Utsira Nord.

Arealinndeling – høringen 29. april.
Utsira sendte inn høring vedrørende arealinndeling, hvor vi ikke venter resultatet før til høsten.
Viktig at Utsira er pressenteret i ulike
sameksistens fora innen havvind.

Det er 12 gruppering (kalt konsortier) som jobber
for å få operatøransvar på Utsira Nord. Utsira har
vært i kontakt med de fleste konsortiene. Vi er
glade for beslutningen om «kvalitative kriterier»,
der er bestemmelser som kan angi kriterier
innenfor – kvalitet, inkludert tekniske og
estetiske og funksjonelle egenskaper,
tilgjengelighet, universell utforming og
miljømessige, sosiale og innovative egenskaper.
Da 70% av Utsira Nord ligger innenfor Utsiras
havområde, er det viktig at vi spiller inn våre
ambisjoner og forventninger om hva Utsira forventer tilbake for ulempen og hva Sirabuen ofrer
for å realisere verdens største og offshore havvind
industri.

I Hurdalsplattformen har regjeringen signalisert
at en vil ”Legge til rette for en storstilt satsing på
havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi
for havvind som blant annet inkluderer satsing
på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og
utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel.”
Regjeringen har varslet at det skal utarbeides
et tillegg til behandlingen av stortingsmeldingen
”Energi til arbeid” som konkretiser en slik satsing.
20. mai representerte Kommunedirektøren Utsira i
samarbeidsforum for havvind. Forumet ble startet
av Tina Bru i 2020, og gjenopptatt nå. Møtene vil
gi en status for regjeringens arbeid med havvind
og refleksjoner rundt sameksistens med andre
næringer samt industri og teknologiutvikling. Norges fiskarlag er også representert. Viktig at Utsira
er med i de viktige diskusjonene og være del av
beslutningstakerne.

De kvalitative tildelingskriteriene vil komme på
høring, forventet innen 2022. Viktig at vi følger
med og sender inn gode innspill som sikrer Utsira
verdiskaping gjennom lokale arbeidsplasser.
Konsortier som er potensielle opeatører:

Utsira er i en god posisjon, men nå er det viktig
at vi jobber sammen og setter ambisjoner hvor vi
ønsker å være om 5 år, 10år osv. hva forventer
Sirabuen å få tilbake.
Næringsutvikler Grete Møgster vil sette opp uformelle møter 1 x pr måned. «Eg heie på oss» og
bare i sammen med dere kan vi få til det vi ønsker.
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Utsira pride 15 juni. 2022
For første gang vil det bli arrangert en markering
av pride på Utsira, i for bindelse med Haugaland
pride sin årlige festival.
Program for dagen:
Kl.16:00 er det oppmøte foran Siratun der det blir
matservering, salg av pride merchandise og leker
for barn
Kl.17:30 blir det pridetog
12. September Konsert - The Beatles en hyllest
Utsira folkebibilotek inviterer til konsert
med Johan Christer Novsjø og Yngve
Fridtjof Kristiansen
14. September Offisiell markering utvalgte kulturlandskap.
13.30 Offesiell åpning Sirakompasset
18.30 Bygdemøte Sirakompasset

Havhage Kvalvikvågen ’nye lokale mattradisjoner på Utsira matkurs og sanketur’
Mandag 20. juni på Dahmsgård kl. 17.00 begynner vi med litt praktisk teori om tang og tare:
sanking, vekst, høsting, tørking og bruk på kjøkkenet. Deretter blir det felles matlaging på kjøkkenet, og et felles måltid til slutt.

Tirsdag 21. juni kl. 17.00 treffes vi i Kvalvikvågen,
der skal vi ha en sanketur å finne ut hva vi kan
høste av tang og tare her.
Artene vi skal ha fokus på er blæretang, butare,
havsalat, krusflik, remmetang, sukkertare, søl og
trøffeltang.
Kurset har plass til maks 12 personer.
Arrangementer er gratis, vi fikk tilskudd fra folkehelse Utsira.
Påmelding: send sms til 98661981, stikk innom,
eller send melding på facebook

8

Fredag
10. Juni
2022

Kulturkalender
Nr 5/22

Sirahallen svømme- og
idrettshall.
Regler revidert av formannskapet 9.mai 2022
1. Prioriterte grupper på dagtid er skolen,
barnehagen og all aktivitet i regi av helse- og
omsorgsavdelingen
2. Du kan kjøpe enkeltbillett for barn og voksne,
årsabonnement for enkeltperson eller familie.
Familie er to voksne i et parforhold med egne
mindreårige barn eller barnebarn
3. Du betaler et depositum for å få egen nøkkel
til svømme- og idrettshallen eller låner nøkkel
til enkeltbillett hos Joker
4. Brukstid er mellom 0700-2300. Du kan avtale
bruk også før og etter dette. Mandag og
torsdag fram til klokka 0900, er hallen stengt
for renhold.
5. Går du i 8.klasse eller er ungdom eldre enn det,
kan du være uten følge av voksne i
idrettshallen
6. I svømmehallen må minst en person være over
18. Maksimalt 20 personer i bassenget
samtidig.
7. I anlegget skal det bare være og brukes utstyr
inkl sko til innendørs bruk
8. Etter bruk rydder du alt utstyr på plass og dusj
evt garderober skal svabres
9. Skader på utstyr meldes administrasjonen
10. Nøkler til lager disponeres av skolen og
idrettslaget
11. Slukk lys og lås dørene når du går ut!

”Vår grønne menighet”
Kunst og bærekraftsutstilling
Barn har laget kunst av søppel på bedehuset
sammen med kunstner Kamilla Skrinde. Det blir
åpent i både bedehuset og kirka hver dag mellom
10-16 i perioden 23. juni - 21. august.

Kos deg og inviter gjerne med noen flere og andre
neste gang. Idrett gir felleskap!

9

Fredag
10. Juni
2022

Kommunenytt

Kort fra Kommunestyret
24. mai:
- Vedtak om investering i Solceller på Siratun.
- Kontrollutvalgets årsmelding ble tatt til
orientering
- Vindballhytta-dagsturhytte. Garanti for økte
kostnader på inntil kr. 430 000.
- Midlertidig bobilparkering: etableres midlertidig
utenfor Kanjakken i Sørevågen, og areal ved
fotballbannen brukes når et er fullt der.

Nr 5/22

Møtekalender:
Formannskapsmøter:
Mandag 13. juni 2022
Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 10:00.
Kommunestyremøter:
Torsdag 16. juni 2022
Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 18:00

- Årsregnskap og årsmelding for Utsira 2021 ble
godkjent
- Referatsaker og meldinger

Saker som behandles i
formannskapet 13. Juni
- Utsira nord strategi for Utsira kommune
Utsira kommune skal nytte nasjonal pilot for
flytande havvind og dei geografiske fortrinna
våre, til å skape arbeidsplassar, auka inntekter
og positiv samfunsutvikling i utsirasamfunnet.
Me skal også bidra positivt til det grøne skiftet i
regionen, landet og verda.
- Delegering av mynde Utvalgte kulturlandskap.
For å få smidigere behandling av søknader på
under 100 000 kroner foreslås det delegert til
kommuneadministrasjonen.
- Retningslinjer for gjennomføring av
Byggeprosjekter i Utsira Kommune.
Oppfølging av forvaltningsrevisjon.
- Skadedyrbekjempelse - rotter
- Referat og meldinger

Saker som behandles i
kommunestyret 16. Juni
- Utsira nord strategi for Utsira kommune
Behandle formannskapets innstilling
- Delegering av mynde Utvalgte kulturlandskap.
Behandle formannskapets innstilling
- Retningslinjer for gjennomføring av
Byggeprosjekter i Utsira Kommune.
Behandle formannskapets innstilling
- Selskapsavtale og ny eierstrategi for
Interkommunalt arkiv
- Referat og meldinger
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Fremmede og uønska arter:
Det er laget en egen liste over
uønska arter på Utsira. Denne finner
du ved å klikke her., eller skanne
QR koden:
Brunsegle er etterhvert dessverre litt for godt
kjent på Utsira. Kommunen bidrar til bekjempelse
av brunsegle med Sluxx.
Vi ønsker også å drive aktiv bekjemping av andre
uønskede arter. Dette er f.eks. parkslirekne,
rynkerose og fagerfredløs.
Finner du lokaliteter med dette
så meld det inn til Utsira
Kommune ved å klikke her eller
skanne QR koden:

Parkslirekne

Det er 11 registrerte parkslirelokaliteter på Utsira
pr dags dato.
10 av dem er behandlet/overvåket i 2021 eller blir
behandlet i 2022.
Parkslirekne er en storvokst flerårig staude som
kan bli over 3 meter høy, med utoverhengende
topp og greiner. Stengelen er grønn med rødbrune
flekker og er hul mellom nodiene. Greinene vokser
i sikk-sakk-mønster og bladene er nokså stive, litt
læraktige, med en jevn overflate og hel kant.
Parkslirekne sprer seg med krypende jordstengler
som kan produsere nye overjordiske skudd. Biter
av overjordiske stengler og jordstengler kan gi
opphav til nye planter og flytting av jordmasser,
hageavfall og veikantslått er trolig de viktigste
årsakene til spredning til nye steder. Maskiner og
utstyr kan også lett bidra til spredning av planten.

Fagerfredløs

Fagerfredløs er en middels høy, opprett, teppedannende, flerårig plante med ørsmå dunhår. Bladene (5-10 cm lange) sitter tre eller fire sammen
og er elliptiske til lansettformede, spisse, og har
en hårete kant med kjertler under.
Fagerfredløs blomstrer i juni-august med tallrike
gule, femtallige blomster (18-26 mm) som sitter
parvis ved basis av de øvre bladkransene. Kronbladene er spisse og oransje nederst.
Planten vokser på våte steder, elvebredder, veikanter, ruderatmark, steinfyllinger og åpne skoger.

Foto: Atle Grimsby

Foto: Erik Hørlück Berg

Finansiering av tiltak på Utsira
For 2022 er det bevilget kroner 600 000 til UKL
Utsira. Ca. 250 000 av dette er tilgjengelig for
søknader til tiltak (se egen utlysning). I tillegg får
bøndene på Utsira mulighet til å søke kroner 120
000 i mer i SMIL-midler fordi Utsira har fått utmerkelsen UKL. Den totale rammen det er mulig å
søke på innenfor SMIL ordningen er derfor i 2022
kroner 270 000. 30.05.22. er det brukt kroner 68
700 av denne potten. DVs det er fortsatt 201 300
ledig i midler. I tillegg er det en ramme på kroner
160 000 til drenering pr. 30.05.22 er det brukt
112 000 kroner av denne potten. Dvs det er kroner 48 000 igjen til drennering. Søknader til tiltak
innen SMil og drenering må sendes inn innen 1.
September. Hvis det ikke er nok tiltak til å bruke
det som er blitt tildelt så blir pengene trukket inn.
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Opplevelser på Utsira
Turforslag
Skann QR koden eller klikk her
for å kommetil www.ut.no hvor
det ligger 5 forslag til turer
på Utsira.

På Utsira kan du senke skuldrene,
oppleve naturen, kunsten,
gjennomføre et seminar, kikke på
fugler, eller bare besøke venner.
Slitsomt? Nei!

Utemiljø og kunst

Skann denne QR koden eller klikk her for lese med om
kunst i utemiljøet på Utsira og
om kunstnerne til Utsirart og
andre kunstverk i utemiljøet.

Kart over UtsirArt

Skann denne QR koden eller klikk her for å komme til
Google kart hvor alle verkene
er lagt inn.

Overnatte på Utsira

Reisen til og fra Utsira

Skann denne QR koden eller
klikk her for å komme til
oversikten over de som tilbyr
overnatting på Utsira.

Rutebåten Utsira trafikkerer sambandet Utsira-Haugesund. Overfarten tar ca. 70 minutter. Man klarer
seg fint uten bil poå Utsira. Det er egne helligdagsruter.

Opplevelser på Utsira:
Skann QR koden eller
kllikk her og få en oversikt
over:
Fiske
Fuglekikking
Fyrstasjonen
Geocoaching
Havgolf
Kanoutleie
Sparkesykkelutleie
Sykkelutleie
Sjøhusmuseum
Trenningstudio
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Et spennende kunstprosjekt – UtsirArt - har gjort
Utsira til et attraktivt reisemål for å oppleve gatekunst. Gatekunsten finner du både langs veiene, ute
i naturen og noen innendørs.
Prosjektet startet med at Utsira Reiseliv i 2014 inviterte 8 anerkjente gatekunstnere. De fikk oppleve
øyboernes entusiasme og hjelpsomhet. Unge som
gamle stilte murer, siloer, låvedører og husvegger til
disposisjon for kunstnere som i andre sammenhenger gjerne må stjele seg til en ulovlig vegg i nattens
mulm og mørke. Etter 2014 har opplegget for kunstprosjektet vært å ha en ny gatekunstner hvert år.
Kunstnere fra England, Spania, Frankrike, Iran, USA
og Norge har latt seg inspirere av øyas spesielle
historie og unike miljø. Det mest spektakulære synet
er kanskje øyas to vindmøller med tjueseks meter
høye figurer som forestiller Frigg og Frøya fra norrøn
mytologi i den kjente gatekunstneren STIKs særegne
strek. Han ble fascinert av tanken på at øya har vært
bebodd fra steinalderen. Hans verk kan ellers sees
både i London, New York, Jordan og Japan.
Gatekunsten finner du både langs veiene, ute i naturen og noen innendørs. Det går an å laste ned et
,kart der du får oversikt over UtsiraArt., Gatekunsten
kan oppleves på egen hånd, eller du kan booke en
guidet gatekunstvandring hos Utsira Overnatting.
Dronefoto: Erik Hørlück Berg

Kilde: Destinasjon Haugesund & Haugalandet

Foto: Atle Grimsby
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«Utsira Vindkraft –
status for nye turbinplaner.
Solvind Prosjekt AS som eig og driftar
vindturbinane på Utsira presenterte på
Siradagane utkast til 3 nye turbiner nord og aust
for Måbjør, ikkje langt frå dei eksisterande, som
på sikt etter planen skal vike plass for dei nye.
Søknadsprosessen for nyanlegget har lagt på vent
sidan 2019 då konsesjonsbehandling vart stoppa
i påvente på nye retningslinjer. I løpet av denne
tida er også utvalget av turbinar frå leverandørar
fornya og endra, og nokre detaljar vil måtta justerast i høve til innsendt søknad. Det er varsla til
NVE at nokre endringar vil komme før dei kan
behandle den endelege konsesjonssøknaden.
Desse endringane vil sjølvsagt drøftas med
kommunen i forkant, og vil komma med i ny
høyringrunde.

Foto: Solvind

Andre planar for området, som ny nettstasjon
for Utsira Nord, tyder på at det kan bli et større
industriområde med permanent industrikai på
restene av ilandføringsplassen frå 2003. Kven veit
– kanskje det vert basekai for det venta
fiskeoppdrettet også ?

Foto: Atle Grimsby

Foto: Solvind

Så til konkurransen vår på Siradagane:
Den tunge pol-skoen som kom frå den sørlege
turbinen blei kontrollveid og fasiten blei 66kg !
Av alle tenkelige kandidater som gjetta vekta, var
Erik Hörluck Berg (vekas Utsira-lappen redaktør!)
den som var best kalibrert med å gjetta 67kg!
Gratulera med 2 stk Siradagane Festival-pass
2023 !
Takk for innsatsen til alle som røynte ryggen på
vekta!
God sommar frå oss i Solvind !
Foto: Solvind
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Vikingfestival
Elevene fra 1.-4. trinn har vært på Vikingfestivalen torsdag 09.06.22. Denne gangen hadde vi
2 ekstra elever med oss, siden vi har hatt førskoleuke var de to eldste i barnehagen også med
skolen på tur. Elevene fikk møte hardbarka
vikinger, fikk sloss med sverd, ridd på hester og
fikk sett gjennom hele vikinglandsbyen på A
valdsnes. Det ble en flott og spennende dag for
alle sammen.

Kystspeidertur
11.-12. juni reiste Kystspeiderne våre til Røvær
på leir. 9 flotte ungdommer fra 5.-10.klasse har
overnattet i telt/lavvo, spilt volleyball og fotball,
kjørt ribb, padlet kano, gått til Bråvarden (Røværs
høyeste punkt 4600 cm), grillet, badet! og lekt.
Foruten 9 ungdommer var vi 3 voksne.
Takk for flott Kystspeiding år!
Satser på et flott nytt år i
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Dalanaustet - Utsira
Åpen onsdag til søndag med
kveldsåpent fra onsdag-lørdag
ut Juli.
Åpningstider og arrangementer
kunngjøres på Facebooksiden
hver uke.
https://www.facebook.com/Dalanaustet
Tlf.: 418 52 330

Utsira 52 74 92 20
Åpningstider butikk og kafe
Mand-Torsdag 		
08-00-18.00
Fredag		
08.00-19.00
Lørdag			09.00-16.00
Søndag		
12.00-14.00
I vår kafe serveres skalldyr, vårullar, stekte
baguetter, smurte baguetter, smørbrød, wrap,
god kaffe og verdens beste dronning Mauds
fromasj

			
				Fyrkafeen er åpen fra
				
kl. 12.00 til kl. 15.00.
				t.o.m. 9. august.
				
Det er mulighet for omvisning i fyret.
Henvendelse i kaffeen.

Åpningstider
Sjømatrestaurant Dahmsgård

Dahmsgård, Utsiras sjømatrestaurant, liten og
intimt, finner du midt på øya i vakre Siradalen.
Bordbestilling send melding til 98661981 eller på
messenger.
Aktuelle menyer og åpningstider finner du på
facebook - på plakater rundt omkring, eller
https://www.facebook.com/DahmsgardUtsira,
Ønsker du å bestille middag om kvelden utenom
nevnte dager, eller i de måneder som kommer,
send sms til 98661981 eller melding på fb. Vi
sender tilbake en melding om det er mulig å
reservere bord den dagen.
Åpningstider resten av juli:
tirsdag 12/7, onsdag 13/7, fredag 15/7, lørdag
16/7, mandag 18/7, tirsdag 19/7, fredag 22/7,
lørdag 23/7, tirsdag 26/7, onsdag 27/7,
fredag 29/7 og lørdag 30/7.
Obs: på søndager har vi ikke åpent.
Ønsker du å bestille middag i august eller framover, send sms til 98661981 eller melding på fb.
Vi sender tilbake en melding om det er mulig å
reservere bord den dagen.
Velkommen til oss, Daniella og Hans!!
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