Velkommen til første
temamøte om revisjon av
kommuneplan 2018 –
2030. Vi tar sikte på tre
ulike temamøter
(folkemøter) som følger:
om høringsinnspill på
torsdag 22. mars kl 17.00
på Allrom, Siratun. Det er
også planlagt et temamøte
om næringsliv på mandag
9. april kl 17.00 og et
temamøte om
boligbygging mandag 16.
april kl 17.00

Fra noen av sakene fra siste formannskap 5. mars:
F-sak 9/18 Det ble vedtatt å gi kr 10.000,- i støtte til forbundet Kysten sitt landsstevne i Haugesund.
Samtidig ble det finansiert kr 17.000,- til søppelspann langs veiene.

Vi har fordelt
kulturmidler for
2018

Siste saker fra Kommune-app:
Avfall i avløp i Svømmehallen I forrige uke fant vi deler av
svømmebriller&maske, plaster, plastrester + gul "frosketing" i pumpa
som sirkulerer badevannet fra svømmehallen. Når så skjer endres
trykket i rørsystemet og kvaliteten på badevannet blir dårligere. Det
er faktisk en viss fare for desinfisert badevann... Dere som bruker
svømmebassenget må hjelpe oss slik at ting og tang av avfall ikke
havner i renna rundt bassengkanten men i søppelbøtta!. Les mer i
kommuneappen.

Fra helse og omsorg:
Fastlegen har kontordag torsdag 22. mars. Timebestilling sykehjem/helsestasjon 52750113/52750126

Fra Barnehagen:
Nå som det nærmer seg påske venter vi i barnehagen på at
gullhøna skal komme flaksene. Hun pleier å ha en kræsjlanding i
barnehagen før vi følger henne til rutebåten. Hun liker nemlig å
følge med på hvem som kommer til Utsira i påsken. Om du treffer
henne på rutebåten ta gjerne et bilde sammen med henne og
merk med #gullhøna#Utsira på instagram eller send det til oss på
tlf.: 94983606. På denne måten kan vi vise barna i barnehagen
hvem gullhøna har skravlet med i løpet av påsken.

Kommunen har fått nytt bankkontonummer!
Vi har nå skifta bank fra Haugesund sparebank til Sparebank 1 SR-bank. Neste gang du får faktura vil det
dermed stå et nytt kontonummer på blanketten. Nummeret vil være 3207 20 87231. Det gamle
nummeret vil virke 5-6 måneder framover, så endringen skal nok gå bra.

På plakaten: Se hele kulturkalenderen

