Fra siste Kommunestyre den 19. juni:
K-sak 17/17 Kvalitetsmelding for Utsira Skole og Barnehage 2017 ble godkjent. Kvalitetsmeldingen er
en årlig rapport som omhandler læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Meldingen er forankret i
opplæringsloven.
K-sak 18/17 Det ble godkjent Eierstrategi for Haugaland brann og redning IKS
K-sak 19/17 Utviklingsplan for Haugesundsregionen 2017-2020 ble enstemmig vedtatt.
K-sak 20 – 22/17 ble årsmelding for kontrollutvalget 2016, årsmelding Utsira Kommune 2016 og
årsregnskap 2016 med overskudd på 2,1 mill godkjent.
K-sak 22 Anvendelse av overskudd i årsregnskap 2016. 1.549.000,- allerede disponert til
ventilasjonsprosjekt Siratun og inspeksjonsrapporter for kaianlegg. Resten avsettes til
disposisjonsfond.

SvarUt-tjeneste: Edith Feliz ble den første innbyggeren i Utsira kommune som
fikk brev gjennom kommunens digitale nyanskaffelse SvarUt. Hun vil få meldingen
om brevet via Altinn, e-boks eller Digipost. Brev sendes innen 3 dager uten respons.

Fairtrade kommune: Søknaden om å beholde
status som Fairtrade-kommune er nå ferdig behandlet og godkjent. Fairtrade Norge skjerper kravene
slik at kommuner og andre samarbeidspartnere må søke godkjenning annethvert år. Vi foretrekker
fairtrade-produkter der det er mulig. Hjelp oss gjerne til å bli bedre på rettferdige produkter og kom
gjerne med forslag til samarbeidsprosjekter innen tema. Formannskap er styre.
Sekretær/Kontaktperson: Atle Grimsby

Sommer i Barnehagen: Pr dags dato har vi 14 barn mellom 1 - 6 år som
utgjør 17 plasser, og 5 ansatte på 400 % i Utsira barnehage. I uke 28, 29 og 30 har
vi sommerlukket. På www.minbarnehage.no/utsirabhg legger vi ut
aktivitetsplaner og ellers andre ting som skjer i barnehagen vår.

Sommer i Biblioteket: Vi har sommeråpent med
følgende endringer i åpningstider. Fra uke 29 tom uke 32,
mandag og onsdag 10.00 - 15.00 og torsdag 14.00 - 17.30.
Utsira folkebibliotek deltar i webloftet.no og har fått en ny lekker
hjemmeside, med mange aktiviteter og lesetips. Sjekk ut:
http://utsirabibliotek.no/

Kommune-app: Vi tester ut vår nye kommune-app, og i skrivende stund
er det allerede 68 personer som har lastet ned appen ved å søke på ‘Utsira
Kommune’ på android- eller ios Apple store. Snart får du hele kommunen i en
app og du kan hele tiden være oppdater på nyheter fra dine ønskede temaer.
Utsira Kommune-Appen blir offisielt lansert i løpet av august. Appen
inneholder også en borgermelding der du kan levere inn tips og rapportere feil
og mangler ved våre tjenester.

Snegledugnaden 2017: Vi følger opp kampen
mot brunskogsnegl fra i fjor. Vi har fått inn fire pakker med nemaslug. Vi har
følgende gårdspakker som går på rundgang: Nordvik (Håvard),
Hovland/Austrheim (Arnstein), Skare/Kommunale (Atle) og Klovning/Kvalvik
(Maren). Snegledugnaden har en egen lukket gruppe på facebook. Søk på
snegledugnaden. Alt om dugnaden finner du også på våre hjemmesider: Ta
kontakt med Atle på 52750114 dersom du vil være med å bekjempe brunsnegl.
Nemaslug er en makk som dreper snegl og er en ferskvare med kort
holdbarhetstid.

Fra helse og omsorg:
•

•
•
•

Folkehelsegruppa har telt antall turer til Vikingløypa, Vindmøllene og Loshytta – og utpekt
årets vinnere. 1. premie Vikingløypa ble Tor Erling Skare og Tor-Leif Helgesen fikk 2. premie,
1. premie Vindmøllene gikk til Kari Johnsrud og Finn Klovning fikk 2. premie. For turer til
Loshytta fikk Ihne Klovning 1. premie og Tor-Leif Helgesen 2 premie. Gavekort fra XXL sport
er allerede overlevert. Vi fortsetter konkurransen et år til fra 1. mai 2017 til 1. mai
2018. Folkehelsegruppa er imponert over innsatsen og utfordrer enda flere til å delta.
Folkehelsegruppa vil og informere om at vi samarbeider med Utsira menighet og Dahmsgård
om spennende kurs om ernæring – følg med og delta gjerne!
Søndagsturen til Øygarden ble avlyst nå nylig grunnet værforhold – men vil bli satt opp igjen.
Ellers kan vi melde om at det er et stabilt lavt belegg på sykehjemmet. Vi hatt en og får to
Haugesundsdamer på ferieopphold. Vi gleder oss til å ønske dem velkommen!

Prosjektsøknader/utredningsmidler: Vi har fått en del tilsagn. Kr 150.000,- til utvikling
av framtidens energisystem på landbasert fiskeoppdrett fra Fylkesrådmannens handlingsprogram
næring 2017. Vi har også fått tilsagn om 250.000,- i klimasatsmidler fra MD og 100.000,- til
bekjemping av svartelisteart sitkagran.

På plakaten:
•
•
•
•

Fastlegen har kontordag 29. juni. Det blir siste timer før ferien. (en måneds tid).
Timebestilling Gunn Hilde 52750126/ sykestua 52750113
Utstillingen ‘Walls’ til kunstfotograf Christine Urdal vil stå oppe i Fyrmesterboligen fram til
den 5. juli. Utstillingen kan sees i Fyrguidenes åpningstid kl 12.00-15.00 alle dager.
Det blir en ny fotoutstilling ‘Down by the Seaside’ av Tove Anita Olsen som åpner i
Fyrgalleriet søndag 2. juli kl 14.00
Utsira blir en del av filmfestivalen i år. Det blir en visning i Sirakompasset den 20. august.

