Fra noen av sakene fra siste Kommunestyre den 14. desember:
K-sak 34/17 Det ble vedtatt bygging av kommunale boliger på Hovland
K-sak 35/17 Ordfører, varaordfører, rådmann og ass. rådmann er gitt vigselsrett etter nytt regelverk om
kommunale vigsler
K-sak 42/17 Økonomiplan 2018-2021, avgifter 2018 og budsjett 2018 ble vedtatt. Det ble besluttet å øke
kulturmidler med 25.000,- til totalt kr. 75.000,- til fordeling fra 2018.
I formannskap den 11. desember ble det vedtatt å tilby Utsira Maritime AS ved Torstein Hansen, en
framleieavtale av fyrområdet.

Barnehagen:
13. desember gikk vi tradisjon tro i luciatog på sykestuen.
Pr 2. januar 2018 har vi 16 barn i barnehagen som utgjør
20 plasser.

Siste saker fra Kommune-app:
Vi skifter bank: Utsira kommune, har hatt vår bankavtale på anbud.
Avtalen er gjort sammen med Karmøy kommune og rådgivere fra
Finansinnkjøp AS etter en spennende konkurranse over to runder. Vi
har hatt avtale med Haugesund sparebank siden 1999 med svært
gode betingelser. Nytt anbud gir dessverre dårligere betingelser,
markedet er i endring. Haugesund sparebank var en av tre banker
som deltok i konkurransen, men kom denne gangen til kort: Vi vil nå
tildele kontrakt til SpareBank1 SR-Bank. Vi kommer tilbake med nye banknummer.
Les mer i kommuneappen.
Pressreader: Utsira folkebibliotek gir via Rogaland Fylkesbibliotek et unikt
tilbud: Laster du ned "appen" Pressreader og tar turen innom bibliotekets wifi
på Siratun, får du plutselig tilgang til 3500 aviser fra hele verden! Gratis. Rune
- du slår et slag for pressreader? - Ja, jeg tar med ipaden til Siratun sånn ca
hver 7. dag. Da lades abonnementet opp, og jeg kan lese aviser via
Pressreader i 7 dager. Les mer i kommune-appen

Fra Utsira Skole:
Det er viktig å kunne pålestikk, halvstikk, dobbelt halvstikk og
spleising. Ungdomsskolen hadde besøk av lokal fisker Geir Skare i
kunst og håndverk.
Alle velkommen til julefest i Sirakompasset torsdag 21. desember kl.
17.00

Fra helse og omsorg:
Normal drift ved Siratun Sykestue. Helse og omsorg vil opplyse om rett telefon nummer 113 ved behov
om akutt, øyeblikkelig hjelp. Verdifulle minutter kan gå tapt dersom man ringer andre nummer.
Fastlegen har årets siste kontordag torsdag 21. desember. Timebestilling sykehjem/helsestasjon
52750113/52750126

Fra drift og vedlikehold:
GATELYS: Vi har nå i 2017 rundt 200 gatelys som er i bruk på Utsira og særlige utfordringer med LEDlys.
Dette året har vi brukt over 100tusen kr for rep/utskifting på gatelysene våre! Fortsatt er det noen lys
som ikke er OK. Vi tar sikte på å reparere disse over nyttår!
Enøk Siratun 2017: Defekte varmtvannsberedere har vært et
stort problem, særlig for brukerne på Siratun sykestue. Nye
er nå i bruk. Utskifting av ventilasjonsanlegg i 1. etasje,
montering av radiatoroppvarming, basert på bruk av
jordvarme fra 4 brønnhull ved Siratun, har en forventet
energisparing på ca. 270.000,- kwt pr år. Full inntjening når
nytt ventilasjonsanlegg til Sykestua er på plass ut i 2018.
Utsira Vannverket: Stabil og fin leveranse etter de
problemene vi hadde vedrørende vannkvaliteten ute hos
abonnentene sommer og høst. Det var også god leveranse
da, men små vannlekkasjer smittet inn på nettet. Vi forsøker
med utspyling på ledningsnettet på endepunkt i nord, sør og øst rundt annen hver måned. Vi har fått på
plass nye vannmålere ut fra vannverket slik at vi raskere skal kunne sette inn nødvendige tiltak ved
vannlekkasjer som er i Nordvik eller i Sørvik. Sirahallen svømmebassenget: I 2017 er bl.a. filtersand
utskiftet og bruker nå i tillegg UV belysning for å redusere kjemikaliebruk, kostnad ca. kr. 250.000. Bwt
utfører årlig service på den tekniske delen av anlegget og uttaler bl.a. at vi trenger flere og hyppigere
badende her ute på Utsira. Antall på ukentlig badende burde ligge på minst 30 ble det sagt fra
servicemann. Dette vil være med å være med å balansere bakteriefloraene på en bedre måte og bidra til
enda bedre vannkvalitet for de badende. Veinettet på Utsira: Vi går mot en periode med kaldere vær og
mulighet for stadig værskifte med snø og glatte veier vil nok forekomme. Utsira kommune utfører
veivedlikehold på de fylkeskommunale veiene, 911, 912 og 913, på oppdrag fra Mesta. På vintermøte
høsten 2017 hos Mesta ble det presisert at bruken av salt må ned generelt sett og dette for å redusere
utskilling av dette til naturen. Våre oppfordringer til trafikantene kjørende og gående vil være: Avpass
fart etter vei og føreforhold - Kjørehastighet ikke over 30 km/t - Vis hensyn til andre trafikanter - Bruk
lys og refleks!

På plakaten:
•

•
•
•
•

‘I denne søte Juletid’ Konsert med Åshild Vetrhus (vokal), Andreas Ulvo (trøorgel, piano,
keyboards) og Morten Barrikmo (klarinettar). tradisjonelle julesalmar lørdag 16. des kl 19.00 Utsira bedehus!
Julefest i Sirakompasset torsdag 21. desember kl. 17.00 – alle er velkommen.
Siste skoledag blir fredag den 22. desember og oppstart etter ferien blir tirsdag 2. januar.
Husk utsatt søppel tømmerute rest/matavfall på Lørdag 16. desember. Papp/papir torsdag 21. og
rest/matavfall torsdag 28. desember.
Utsira Menighet inviter til Julegudstjeneste i Utsira Kirke 24. desember kl 16.00

