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lighetens øy!». I tillegg er det KraftJazz med
Haugaland Kraft samme uke.

Da var en litt grå sommerferie over, og de fleste
er tilbake på jobb. Vi får
håpe at det blir en fin
august. Jeg har ikke vært
på kontoret i juli, men
har hatt en del henvendelser og besøk fra media
gjennom hele sommeren,
både tv, radio og aviser.

Uka etter skal jeg, varaordfører, næringsutvikler og kommunedirektøren delta i Arendals
uka. Jeg og kommunedirektøren skal delta i hver vår paneldebatt med havvind som
overordnet tema. Så er det hjem til Filmfestivalen, og ulike arrangementer og møter i
forbindelse med det. Jeg oppfordrer alle til å
delta på filmfestivalen sin visning av Krigsseilerne her på Utsira den 24.08.

Mange er interessert i å
høre om hvordan det går
med gratis Rutebåt og vår
nye app «Gi mening», vår
nye innbyggerinvolverings
app. Jeg kommer

Uka etter skal en del av oss på kurs i kriseledelse i Tysvær, og jeg skal delta på en
avskjedsmiddag for avtroppende konserndirektør i Haugaland Kraft Olav Linga. Siste uka
i august reiser jeg og næringssjefen en tur
til ONS – «Oljemessa» i Stavanger, for et par
møter med selskaper som skal søke på Havvindfeltet Utsira Nord.

tilbake til mer om Gi–mening, da jeg har fått
flere reaksjoner på hva det er og hvordan
den kan lastes ned. Mulig jeg inviterer til en
opplæringstime i løpet av august/september,
så følg med.

Det er formannskapsmøte den 15.08 og
kommunestyremøte den 22.08. Minner om
at møtene er offentlige, og en god måte å få
med seg hva som skjer i Utsira kommune.
Så vil jeg ønske alle en god skolestart den
22.08.

Den beste henvendelsen jeg fikk var etter av
SSB hadde lagt frem befolkningsfremskrivningen for kommunene fra 2020 til 2050.
Den viste at de «spår» at det vil bo 238
innbyggere på Utsira i 2050. Vi har med det
den største prosentvise veksten av alle kommunene i Rogaland, fra 188 til 238. Vi håper
tallene slår til, men at de kommer lenge før
250. Etter hva jeg har forstått på kommunedirektøren, så har vi gått fra 186 innbyggere i
desember til 201 i juli. Så vi får håpe at tallet
fortsetter å stige lenge før 2050.

Marte Eide Klovning
Ordfører

August er alltid en travel måned, og blir det
også i år. Jeg skal delta på Energikonferansen
i Haugesund, der blant annet vår næringsutvikler skal holde innlegg, sammen med Haugaland Kraft, med overskriften «Utsira – mu-
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Rune Kvalvik velger å satse videre på villsau
med basis i utmarksbeite, og vinterfor fra
innmark. I høst ferdigstilles en helt ny driftsbygning, og siste uken har overbygget blitt
reist.
Det er viktig med fornying av driftsbygninger
og at de er lettdrevet. Derfor blir det
belteforing, og plastrister for å minimere
arbeidet. Innredningen er tilpassert dyr med
horn (villsau), og Bygget er godt ventilert
med perforert plater øverst slik at sauene
skal ha et godt inneklima, og bonde et godt
arbeidsmiljø.
I tillegg til at det blir et bygg som vil ta godt
vare på bonden og dyrene, så vil det også
bidra til energipoduksjon på Utsira siden
Rune planlegger å legge solceller på taket.
Vi gleder oss stort over alle som vil satse, og
gratulerer Rune med den nye løa!!

En stolt bonde som viser fram det nye sauafjøset
Fakta om det nye suefjøset til Rune Kvalvik:
- ca. 200 kvm (ca. 9 meter * ca 20 meter)
- Dimensjonenrt for 88 vinterfora norsk hvit sau,
dvs det er plass til noen flere villsauer
- Innovasjonnorge Norge har støtte prosjektet

- to forbrett med belteforing
- plass til all husdyrgjødsla

Sauafjøset sett fra sør, påforsiden
er det bildet sett fra øst.
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Oppstart områdeplan for
Sørevågen – gi din mening !
Sørevågen er i kommuneplanen val
gt som areal for å utvikle tettsted på Utsira.
Areal i en slik overordnet plan til
sentrumsformål, kai/molo, næring mm,
trenger private eller offentlige detaljplaner
for å kunne bygges ut uten krevende
dispensasjoner. Vi har fått økonomisk støtte
fra Rogaland Fylkeskommune til å lage en
offentlig områdereguleringsplan for å utvikle
det tradisjonelle strandstedet vårt.
Formannskapet har den 15.august et
planprogram – «en plan for planen» til behandling. Kommunedirektøren
anbefaler at dette blir lagt ut på offentlig
høring og ønsker seg mange gode innspill
til hva som er viktig å vektlegge og utrede i
denne planprosessen. Det vil bli lagt særlig
vekt på tett kontakt med grunneiere i
Sørevågen og andre som er interessert i å
delta med egeninnsats for å bygge nytt og
utvikle boliger, møteplasser, kontor, næring
og havn i «Møteplass Sør» - som er foreløpig
arbeidstittel for planarbeidet.

Illustasjon: Kart over planområdet.

Bilde av Sørevågen som inkluderer planområdet.
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Områdeplan Sørevågen

Nr 6/22

Det skal lages en plan som lar seg
realisere fullt ut innen 10 til 20 år, og planen
er avgjørende for å styrke Utsira sin vekst og
utvikling. Ny aktivitet i løer og naust inne,
videreutvikle møteplass i området Brakko/
Konjakken i samarbeid med Kystlaget,
etablering av «lettbodde boliger» i sentrum,
nye fleksible lokaler til sentrumsnæring, og
se på muligheten til å etablere en annen
mololøsning for å skape mer plass til havnerelatert virksomhet er utvalgte delmål i planarbeidet.

Bilde av Sørevågen som inkluderer deler av
planområdet.

Sørevågen i 1954
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Tips om medvirkning i arealplaner

Tør du å stole på at alt kommer med når
noen få personer jobber med noe som angår
deg? Det må du ikke gjøre! Bruk retten din
til å komme med innspill og endringsforslag
som kan bli med i kommunale planprosesser.
Det er også mye mer inspirerende for oss i
administrasjonen som skal arbeide med
dette. Innspill skal helst sendes inn skriftlig,
men det er også mulig å snakke med en av
de ansatte i kommunen om hva du har av
tanker og forslag til forbedringer, så hjelper
vi deg å få satt ord på det du vil spille inn. I
de fleste planprosesser vil vi også invitere til
folkemøter, verksteder og annet som kan gi
oss gode innspill.
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I større planer som krever konsekvensutredning, blir det ved oppstart laget et planprogram som sier hva planen skal omfatte
geografisk, hva som skal utredes, og hvem
den berører. Dette blir send på en første
høring. Dette er en tidlig og god periode å
komme med innspill og forslag. I planprogrammet for akvakulturanlegg i Kvalvikvågen,
har kommunen fått mange og gode høringsuttalelser. Det er vi svært takknemlige for.

Berørte parter har lovfestede retter til å få
informasjon og gi innspill tidlig til oppstart av
planarbeid etter plan og bygningsloven. Videre å komme med merknader når planforslaget er på høring i sluttfasen. For detaljplaner
– men ikke for overordnet kommuneplan –
har de for planen får konsekvenser for, også
rett til å klage på endelig vedtak i kommunen. Dette er helt avgjørende viktige prosessregler for å få gode og realistiske utbyggingsplaner i vår og alle andre kommuner.
Alle som ønsker skal ha mulighet til å komme
med sitt syn og kunne komme med forslag til
forbedringer når det er offentlig høring. Dette
uansett om du er berørt part eller ikke. Det
kan være forbedring for deg eller for naboen,
eller for alle i kommunen.
Kommuneadministrasjonen vår skal utarbeide
de planene formannskap og kommunestyret
bestemmer og har ansvar for at de holder
mål faglig sett. I vår kommune blir alle
arealplaner endelig vedtatt av politisk nivå.
Private grunneiere eller utbyggere kan fremme forslag om privat reguleringsplan og
kommunen har da plikt til å veilede og
vurdere dem.

Vi håper at mange - ja alle på Utsira og
mange til som bryr seg om Utsira – vil lese
og gi innspill til planprogrammet for områderegulering i Sørevågen som blir sendt ut etter
politisk godkjenning og eventuelt første politiske justering. Den saken ligger til formannskapet og kommunestyret nå i kommende
møter. Husk også at disse møtene er åpne
for alle , og at dere er mer enn velkomne til
å komme og høre på den politiske debatten i
sakene.
MBJensen

Kortversjon:
1.
Planprogram og planforslag er på
høring for få innspill og bli bedre for
alle berørte
2.
Er det noe du lurer på så kontakt oss i
kommunen, og spør!
3.
Innspill til arealplaner bør komme i
tidligst mulig fase – jo før jo bedre.
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Litt av kvart

Solceller
”Micronett Utsira kommunesenter”
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Stafett for livet

Kommunestyret vedtok i mai at det skal
monteres solceller på Siratun. Det blir enten
på taket på Siratun eller på idrettshallen. De
årlige strømmengde er på vel 70.000 kWh.
Som en integrert del i solcelleprosjektet er
det lagt opp til mulighet for innkjøp av
batterier for lagring av den produserte
strømmen, 50-60KWh/20kW. Forenklet sagt
reduserer vi vårt forbruk ved strømbrudd til
kun å dekke data og lys på Siratun og
Sirakompasset med 10 kwh og vi vil da ha
lagret strøm i 6 timer.
Utsira kommune og Siratun kommer inn i
delprosjekt «Micronett Utsira kommunesenter» med totalt kr. Kr. 1.850.000, der 50%
(kr. 925.000) skal finansieres med egenandel
fra Utsira kommune/Haugaland Kraft. Investering knyttet til solceller på taket på Siratun
utgjør kr. 1.100.000 av prosjektet og det er
forventet en produksjon av strøm på 7075.000 kWh årlig. En teoretisk beregning
viser at dette prosjektet med solceller på taket på Siratun, kan ha en nedbetalingstid for
investeringen på ca. 11 år.

Som tidligere år stiller Team Utsira på Stafett
for livet på Torvastad Idrettsenter i regi Kreftforeningen
Påmelding til Team Utsira:
https://pamelding.stafettforlivet.no/lag/
team-utsira/

På et av disse takene blir det solceller i nær framtd.
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Litt av kvart

Det nærmer seg montering av Vindbalhytta
på Klovningsneset. På mandag og tirsdag var
det utgraving av tomt og montering av påler.
I løpet av helga kommer dagsturhytta med
Gullaas for lossing av hytta sine fire moduler til Skjeldekaien ved Rau. Onsdag- torsdag i neste uke, hvis været tillater, så blir
det helikopter-løft fra nord til sør. Vi gleder
oss til ferdig bygg. Vi håper fortsatt på lag/
foreninger som melder seg for drift av Dagsturhytta vår og være med på planlegge åpningsseremoni i nær framtid.

Nr 6/22

Tomta, utsikten og grunnarbeidene til Dagsturhytta 				
Foto: Atle Grimsby

Ønsker du noen å snakke med?

Malakitt utstilling

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.

Runes fun fact:

Utsira kommune er 859,57 km2 stor. Vi 201
som pr 12. august er registrerte innbyggere
her, har altså 4,276 km2 tumleplass hver.
Av disse er 4,244 km2 hav.
Et lite paradoks da at det snart er flere biler,
enn båter her…

I Sirakompassset har Joakim Lund stilt ut en
rekke gjenstander av malakitt. her kan man
lese mer om hva malakitt er og beundre de
flotte gjenstandene.
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Landøyda Senecio jacobaea

ÅPNING AV UKL UTSIRA
14. SEPTEMBER

Vi har hatt en del store oppslag om Giftig
plante som sprer seg med rekordfart i
Rogaland og på Sørlandet. Planten blir ikke
spist av dyr på beite, men der blomsten står
tett og det ikke er annet å spise på, kan
landøyda gi leverskade og død på storfe og
hest.

kl. 13:30 Offisell åpning i Sirakompasset
Alle er velkomne!!!
Kveldsprogram i Sirakompasset:
Kl. 18.30
		
Kl. 18.45

Velkommen
Marte Eide Klovning, Ordfører
Hva er UKL og hvilke
konsekvenser har det?
		
v/ Nono Dimby
		
Statsforvalteren i Rogaland
Kl. 19.15
Kaffe og litt å bite i
Kl. 19.45
Forvaltningsplan for UKL Utsira
		
V/ Erik Hørluck Berg,
		Utsira Kommune
		
		
Innspill og spørsmål fra salen.

Sykdommen ble først beskrevet på Ursira
(Myre) i 1930 og fikk navnet Sirasyken.
Dyrleger verden over bruker ‘Sirasyke’ som
benevnelse på forgiftning med landøyda.
Landøyda er ikke en fremmedart, men hører
hjemme i vår fauna.
Planten trekker til seg humler og blomsterfluer, samt er vertsplante for larvene til den
truede karminspinnen (ikke påvist på Utsira).
Dersom du vil hjelpe bøndene med å redusere utbredelse på Utsira, så er planten er
toårig og kan bekjempes ved å plukke inn
blomsterstand før frøspredning i september
til oktober. Kastes som restavfall eller i sekk
på Tednevik.

Bekjempelse av rotter

Landøyda blir faktisk solgt som bukettblomst
på blomstermarked i Krakow.

Det er ikke realistisk å greie å utrydde rotter
på Utsira, selv om det kunne vært ønskelig
siden de opprinnelig nok har blitt innført hit
med skip langt tilbake i tid.
Rotter er produktive og vil formere seg opp
ved økt mattilgang. Enkle råd er å ikke mate
måker, kråker, hunder og katter ute, ta opp
hundeskitt i pose og kaste i boss, ikke kaste
mat i do og å ha streng kontroll på oppbevaring av fôr til beitedyr.
Fun FAct
Landøyda var faktisk en av fem kandidater
og fikk 17% av stemmene i vår
kommuneblomst-kåring i 2012.
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Næring og samfunnsutvikling
UTSIRA NORD
Utdrag fra orientering til politikerne

Vi må sikre attraktivitet i forhold til:
- Bo – hva er behovet i dag, frem i tid, de
ulike prosjektene. Kortvarig / langvarig.
Nye turist hytte overnatting
- Næring – hvordan utvikle potensiale som
ligger i Utsira – landbruk, hav, fisk,
hummer, tang/tare, suvenirer (smykker,
keramikk, strikk, … )
- Besøks attraktivitet – videreutvikle kunst
og kultur, street art. hvordan etablere helårs
reiseliv, dagstur hytta, restaurant,
utsmykking Utsira
Veien videre vil ha fokus på lokal involvering
for å operasjonalisere ideer og muligheter i
sammen med Sirabuen. Jeg vil etablere en
møte – kommunikasjonsplan for å sikre
involvering med alle innbyggerne på Utsira.
En plan bidrar til forutsigbarhet ift møteplass
«tid og sted». Den vil også kunne sikre at
flere benytter stemmen sin og fremmer ideer,
meninger, tanker osv. alle stemmer er viktige
i den perioden vi nå går inn i.

HAVVIND - EQUINOR
INFORMASJONSMØTE
22. Aug kl. 16: 00 i Allrommet.

Hovedaktiviteter som er fremmet pr i
dag – service og tjenester til Utsira
Her er det Sirabuen sitt bidrag og engasjement som blir avgjørende for hva vi klarer å
etablere av varige arbeidsplasser på Utsira.

Euquinor beøsker Utsira 22. August og vil
holde en informasjon for kommunestyret kl.
16:00. Her har også andre på Utsira mulighet
til å komme.

Veien videre
I perioden fremover vil Utsira bli utfordret på
å sette tydelige ambisjoner om hvem de skal
være som havvind kommune – best på verdiskaping, omstilling og konkurransekraft.

Mulig trafostasjon:
Studentoppgave
To Sivilingeniør studenter har laget en
oppgave med tema ”Vindsira-Utsira Nord
Trafostasjon”. De tok for seg temaer som
livsløpanalyse, spillvarme og sosial bærekraft.

Etterleve null utslipps visjon, grønt og smart
øysamfunn og Utsira gir energi.
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NÆRINGSNYTT
Grete informerer

LØYVE GITT TIL MOWI OPPDRETTSANLEGG
INFORMASJONSMØTE 22. SEPT
Like før sommerferie fikk Mowi ASA tillatelse
til å etablere en ny oppdrettslokalitet for laks
ved Tednevik. Mowi ASA har lang erfaring
med produksjon av laks på eksponerte lokaliteter fra andre deler av Norge, Færøyene
og på Skottland. Denne kompetansen ønsker
Mowi ASA å ta med seg når de nå ønsker å
etablere virksomhet på Utsira. Etableringen
vil gi rundt 5 nye direkte arbeidsplasser, samt
en rekke positive ringvirkninger til det lokale
næringslivet.
Produksjonssjef Bernhard Østebøvik og
samfunnskontakt Mona Bue i Mowi region sør,
vil presentere selskapet og arbeidet med å
etablere den nye lokaliteten på
kommunestyremøte den 22. september. Det
legges opp til spørsmål fra politikerne og
publikum.

Nr 6/22

Vår kuleste frisørsalong og frisør.
Først litt om næringsutvikling: Dersom distriktskommune som
Utsira skal lykkes
med tilrettelegging og
stimulere til næringsutvikling, må vi være
bevist å bruke de lokale tilbudene aktivt.
Marianne Eggum startet opp frisørsalongen
«Vind i håret». Hun
er en positiv drivkraft
i Utsiras samfunnsutvikling. Ingenting består
av seg selv, alle næringsdrivende er avhengig
av et kundegrunnlag.
Oppfordrer alle til å benytte vår lokale frisør.
Marianne klipper, men hun har også de beste
hårprodukter.
Litt om produktene – LYNG
Marianne sine hårprodukter er som en bukett
grønne, allergi og miljøvennlige produkt. De
er produsert i norge og er like norske som
huldra. De har naturlige ingredienser, noe
som er til glede for salongen, frisøren, deg
som kunde og verden vår.
Ta turen til Marianne og kjøp dine neste hårprodukter der.
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”Utsira filmfestival”

24. August blir det god mulighet til å se flere
filmer på Utsira blandt annet en førpremiere.

DC Superkjæledyrligaen
31.aug kl. 18:30
6 år

Krigsseileren
Førpremiere i
samarbeid med
filmfestivalen

Pris: 110 kr

24. aug kl 14:30
Pris: 130 kr

Minions
Historien om Gru

Velkommen til alle!
ALLTID åpent etter avtale!

24. aug kl. 18:30

Fast åpent:
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

6 år
Pris: 110 kr

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

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

Bullet Train
24. aug. kl. 20:00
15 år
Pris: 130 kr
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Nytt fra Sirakompasset
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Da begynner sommeren å gå mot slutten,
men elevene i skolen begynner ikke før
mandag 22. august. I barnehagen er alt i full
sving igjen, og vi forbereder oss på høsten
igjen.
Vi håper at alle sammen, både barn, elever
og foresatte har hatt en flott sommerferie.
Det blir på mange måter godt igjen å starte
opp, slik at hverdagen kan komme skikkelig
gang igjen nå. Vi gleder oss veldig til å motta
4 nye elever på skolen for kommende skoleår
2022-23. Vi får 2 nye førsteklassinger, ei
jente fra Ukraina i 4 trinn, og ei ny jente
kommer inn i 9. trinn på ungdomsskolen.
Hjertelig velkommen og velkommen tilbake,
alle sammen!
I sommer har vi vært så heldige at vi har
fått byttet ut en del pulter på skolen, og ikke
minst har vi fått tak i 30 nyere og polstrede
stoler til Amfiet. Så nå blir det mykere for alle
ender, når vi skal få med oss de siste
kinofilmene på Bygdekinoen fremover. Så
alltids godt med en liten opprydning og noen
utskiftninger.

Nye myke stoler i Sirakompasset. Dette kan
glede kinogjengere, og andre som skal sitte en
stund......

Joakim - Rektor Lund

Flyfoto av gamleskolen fra 1954
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Kommunenytt

Kort fra Kommunestyret
16. juni:
- Utsira Nord strategi for Utsira Kommune
- Delegasjon av myndighet bevilgning
Utvalgte Kulturlandskap
- Retningslinjer for gjennomføring av
byggeprosjekt i Utsira Kommune
- Godkjenning av ajourført selskapsavtale og
forslag til ny eierstrategi overfor
Interkommunlt Arkiv IKA
- Referatsaker og meldinger

Saker som behandles i
formannskapet 15. August

Nr 6/22

Møtekalender høst 2022:
Formannskapsmøter
Møtestart kl. 10:00
15. August
19. September
24. Oktober
28. November
12. Desember
Kommunestyremøter
Møtestart kl. 18:00
22. August
22. September
17. November
15. eller 19. Desember?
Kontrollutvalget
Møtestart kl 1230
9. september
11. november

- Ny bruk av Gamleskolen
- Finansrapport og budsjettkontroll 1. halvår
- Revisjon av retningslinjer for ungdomsrådet
- Godkjenning av mulig salg av tidligere
uteareal skole til Haugaland kraft/Fagne
- El-bildeling - vurdere om det skal opprettes
el-bildeling for sirabuere. Både bil på sira og
Garpeskjær?
- Søknad om å delta i forprosjekt til
bygdevesktavtaler
- Dispensasjon fra LNF område og
byggeforbudet i strandsonen Dagsturhytta
- Planprogram områdeplan i Sørevågen
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Ny bruk av gamleskolen
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Ny bruk av Gamleskolen kommer som politisk
sak nå i august. Under er forslaget til vedtak:

prosjekt med ny bruk av driftsbygninger og
naust osv.

Kommunedirektøren foreslår å gjøre Gamle
skolen om til kultur- og næringshage i videre
kommunal eie, med kommunal eller privat
drift. For å ivareta tradisjon og felles
kulturfunksjon, anbefales følgende felles rammer for bruk av 1.etasje

Driftsalternativ 1: Gamleskolen kultur- og
næringshage - i kommunal regi
Næringsutvikler får, som del av 100 % stilling, ansvar for daglig drift og utvikling av
kultur- og næringshagen med rammer som
over.

Sal og scene i 1. etasje skal romme et mangfold av aktiviteter og være åpen for alle
generasjoner til
- arbeids- og kurs virksomhet på dagtid

Driftsalternativ 2: Gamleskolen kultur- og
næringshage – drift i privat regi
Vi lyser ut drift og leie av gamleskolen privat
og prøver å rekruttere nye innbyggere
og næringsdrivere til Utsira med det. Vi henter erfaring og inspirasjon fra utleige av
Dalanaustet. Prøveperiode på 3-5 år.

Videre skal alle kunne reservere sal og scene
til private lukkede arrangement, etter
avtale med driftsansvarlig og til fastsatt leie
som skal øremerkes fond til vedlikehold
av Gamleskolen.
2. etasje skal romme kultur- og næringshageadministrasjon og areal utleid til
utviklingsprosjekter som gagner Utsira for
bedrifter, kunstprosjekt mm. Det kan for
eksempel være oppstart av følgeforskningssenter, forprosjekt knyttet til Utsira Nord,
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Dalanaustet - Utsira
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

Sirakalenderen

Åpningstider
Sjømatrestaurant Dahmsgård
Åpningstider august og framover:
servering fra kl. 19.00.
fredag 12/8, og lørdag 13/8,
torsdag 18/8, fredag 19/8, og lørdag 20/8,
lørdag 27/8, søndag 28/8, og mandag 29/8.
Vi holder stengt fra tirsdag 30. august til og med
fredag 9. september.
Deretter åpner vi døren igjen for sirabuer og
tilreisende.
Oppdatering åpningstider september, og
måneder deretter i slutten av august.
Velkommen til oss, Daniella og Hans!!

15. Aug kl. 10:00 Formannskap
18. Aug Renovasjon plast og papir
22. Aug Skolestart
kl. 16:00 Info fra Eqiunor
kl. 18:00 Kommunestyre
24. Aug kl. 14:30 Krigsseileren
Kl. 18:30 Mimions
kl. 20:00 Bullet Train
25. Aug Renovasjon matavfall og restavfall
31. Aug Kl. 18:30 Super Kjæledyrsligaen
8. Sept Renovasjon matavfall og restavfall
12. Sept Konsert - The Beatles - en hyllest
14. sept kl. 13:30 Åpning av UKL Utsira
UKL 18:30 Bygdemøte om
15. Sept Renovasjon plast og papir
19. Sept kl. 10:00 Formannskap
22. sept Mowi på besøk
Avfallsplassen på Hovland for Elektronkk
og metall m.m er åpen fra kl. 9 til 14 alle
hverdager.
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