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SIRALAPPEN
INFORMASJON FRA UTSIRA KOMMUNE

Hva skjer:
•

Fredag 24. april—
Nymånekveld på Utsira
fyr (kunstnerboligen)—
Besøk av forfatter og trubadur Atle Hansen.

•

Lørdag 25. april, kl. 22000130 på Havstuene—Bernt
Stølås spiller.

•

Lørdag 25. april fra kl.
2000 og utover —
Idrettsnatt i Sirahallen. 5.
klasse er nedre grense.
Voksne oppfordres til å
delta.

•

Torsdag 30. april, kl.
2000—Trym Bjønnes—
Live—på Dalanaustet.

•

Fredag 1. mai, kl. 1230, —
1. mai leker på fotballbanen.

•

Fredag 1. mai, kl. 1930 på
Dalanaustet—1. mai arrangement. Årets hovedtaler leder i LO Rogaland,
Øystein Hansen. Arr.
Fagforbundet/Utsira Arbeiderparti. Alle velkommen.

Tirsdag 1. september kommer kronprinsparet vårt på besøk! Paret besøker Rogaland og kommer først til Utsira. Mange husker nok sist gang vi hadde tilsvarende
besøk (kronprinsesse Sonja i 1974) og all planleggingen som foregikk den gangen.
Alt fra asfaltering, til nedsaging av vegger i skolen og tining av iskaker.
”Redningsskøyta var for utlodning og ble vunnet av prins Haakon Magnus” står det i
protokollen. Visstnok var det flere som tok lodd i hans navn… Tro om han har den
enda?

•

Onsdag 6. mai, kl. 1900
på Dalanaustet—
Ungdomsskolen holder
konsert.

Det må planlegges nå også. En plankomitè er satt ned med ordfører, administrasjonssjef, ass. Administrasjonssjef, Torill Nilsen og Rune Solevåg som medlemmer.
I dag, fredag, er ordfører og adm sjef innkalt til møte hos fylkesmannen for å få de
nødvendige instrukser og i fellesskap legge rammene for et fint besøk.

I dette nummeret:

Nå blir det kongelig besøk!

Litt om programmet for besøket:
De kongelige, fylkesmannen og fylkesordføreren vil ankomme med kongeskipet
og forventes å seile inn Nordevågen i kongeskipets sjalupp kl 10:00. Besøket vil
vare i 3 timer og inkludere en kort lunch. Musikkorpset, barnekoret og en
”blomsterpike/-gutt” og en gave fra folket hører med. Mer om programmet må
følge senere, men det ser i alle fall ut til å bli god anledning for oss alle til å komme
ganske tett på gjestene. Mye av transportene mellom de ulike ”arenaene” vil dog
bli pr bil. Det er ventet at mer enn 50 journalister/fotografer vil følge besøket. Siralappen vil forsøke å ”lekke” litt fra planene etter hvert, og vi tar sikte på ei god
informasjonsbrosjyre når det nærmer seg. Hvor er det best å stå? Og hvor får vi
beste bildene?
Fortsettelse neste side….
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Side 2
Fortsettelse fra forrige side

Til høyre: Ordføreren overrekker et tinnfat til hedersgjesten.

Folkegave:
I 1974 fikk kronprinsesse Sonja overrakt et tinnfat fra ordføreren. De var nok høy mote
den gangen, men det er det ikke nå. Så hva skal være vår, sirabuens gave til kronprinsparet? Komitèen tenker seg ei raus gave til en av de veldedige organisasjonene paret er
beskytter for, innsamlet blant folk à la tv-aksjonen. Har du en bedre idè? Komitèen mottar
svært gjerne forslag!
-Rune Solevåg

KOMMUNALT NÆRINGSFOND – SØKNADSFRIST mandag 25. mai
Utsira kommune er tildelt kr. 100 000 til påfyll av kommunalt næringsfond. I kommunestyresak 06/09 ble det vedtatt
at 50% av beløpet skal disponeres etter søknad på næringsfondsmidler der søkerne leverer søknad med budsjett
og forretningsplan. Videre skal det påregnes minst 50% egenkapital i prosjektet det søkes om å få støtte til. Prioriterte grupper vil være arbeidsplasser for kvinner og ungdom.
Formål:

• Bedriftsutvikling ( etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser, planlegging og lignende)
Investering i bedrifter (utstyr/ maskiner ved oppstart, utvidelse av mindre bedrifter)
Generelle krav til søknaden/ søkeren:
Søknaden må inneholde:

•
•
•
•
•
•

Informasjon om søker/ virksomhet/ bedrift/ kompetanse
Informasjon om søknadsformål/ prosjekt
Kostnad/ kapitalbehov, finansieringsplan og søknadssum til det omsøkte formålet
Revidert regnskap fra siste år for bedriften/ virksomheten, dersom det ikke gjelder nyetablering
Tidspunkt for oppstart/ gjennomføring av tiltaket

Andre relevante opplysninger om planer, utvikling, marked, alt. løsninger og lignende for bedriften/
tiltaket
Søknaden må komme til kommunen til behandling før oppstart av prosjektet
Kommunen må holdes orientert om ev. endringer i forhold til det som går fram av søknaden, det kan være
endringer i søknadsformål eller kapitalbehov, forsering av prosjektet, endret finansiering eller lignende.

•

Vedtatte retningslinjer/ vedtekter for kommunalt næringsfond i Utsira kommune kan fås ved henvendelse til servicekontoret i Utsira kommune. Søknaden sendes også hit.

Siradagane 6. og 7. juni
Festivalen nærmer seg med stormskritt og programmet ferdigstilles i løpet
av en ukes tid. Som de fleste sikkert har fått med seg kommer Vestlandsfanden, noe som er et fantastisk løft for festivalen og det gjør forhåpentligvis sitt til at festivalen vår får enda mer omtale og besøkende. I tillegg
kommer Steinar Lyse som er særdeles anerkjent blant norske komikere,
samt Irene Halseid kjent fra ”Sjetongane”, shantykoret ”Slogmåkane” fra
Åkrehamn. Vi er i skrivende stund i sluttforhandlinger med de siste bookingene, så endelig materiell med full oversikt over festivalen vil komme når programmet er helt ferdigstilt.
Det blir også i år boder på kaien med mange spennende aktører. Ønsker du egen stand? Ta kontakt med marknadsansvarlig, Anne Margrethe Klovning, tlf 957 46 557
Nytt av året er at vi selger festivalpass, dvs en felles billett for alle arrangementer i festivalens regi. Prisen for festivalpasset er kun kr. 400,- noe vi synes er veldig rimelig, da vi kunne forsvart en billettpris på kr. 400,- for Vestlandsfanden alene. Den lave prisen kan vi takke våre gavmilde sponsorer for – Utsira Kommune, Bulyst, Utsira Servicesenter, Sildaloftet, Rutebåten Utsira A/S, SR Bank 1 avd Haugesund, Joker Utsira, Utsira Havstuer, Dalanaustet,
GL Skipsregnskap, Partsrederiet Viking Utsira D/A ”Guldringnes” og TT Maskinservice.
I de nærmeste ukene vil vi begynne arbeidet med å sette opp teltet og vi vil i den anledning oppfordre alle til å
bidra med dette arbeidet. Nærmere informasjon kommer senere. Teltet skal etter planen stå fra primo mai til ultimo
august – som i fjor. Det er fullt mulig for privatpersoner/bedrifter å leie teltet til alle typer arrangementer. Vi leier
det da om ønskelig ut med strøm, lys, anlegg, bord og stoler til en billig penge.
Håper alle får en flott festival!

-Kjetil Klovning-Festivalsjef
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TILSKUDD TIL RESTAURERING AV KULTURMINNEFORMÅL 2009.
Det er avsatt kr 30.000 til kulturvernmidler for 2009. Tilskuddet kan benyttes til restaurering av kulturminneformål i
Utsira kommune.
Kulturminner er bolighus, løer, havneanlegg, potetkjellere, måkehus, sauatøkjer, steingjerder, sjøhus mm.
Kommunestyret har vedtatt at kulturminnene som er med i kulturminneplanen og SEFRAK registrert i verneklasse
A og B skal prioriteres. Ta kontakt med undertegnede om ditt kulturminne er med i planen, og for en nærmere
orientering om ordningen.
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL KULTURMINNEFORMÅL I UTSIRA KOMMUNE:
1—Kulturminner som inngår i Utsira kommunes kulturminneplan har førsteprioritet. Kulturminner som har stor betydning for allmennheten og den historiske utvikling blir prioritert.
2—Søknaden skal inneholde plan for hva som skal utføres. Administrasjonen skal godkjenne arbeidene før tilskudd utbetales. Kvitteringer må foreligge.
Søknad sendes Utsira kommune, 5547 Utsira innen 13. mai 2009.

-Arnstein Eek, Saksbehandler

Bend-it!-cupsuksess på Avaldsnes

Blue-dream: Christine Skare, Tor Kristian Ellingsen, Mathilde Grimsby, Martine V. Hansen, Karianne Klovning, Even
Sandmo og Iver Botn.
19.4.ble det alvor og bakoversveis i Bendit-cup for en gjeng usikre blåtrøyer. 0-5 på mindre enn 10 minutter! Vi
stilte i klassen G11 med mix-lag med blanding av både 12-åringer og jenter. Treningsgrunnlag? 3 dager og ei offisiell trening… Beholdninga i første kampen ble en corner der Iver var frampå med et bra skudd: - keeperen redda
fint. I kamp to skjønte vi at det ikke er vits i å stå å se på. Christine og Martine satte etter tur inn sugende taklinger
alene mot to store gutter på tur mot mål og vant! Karianne stjal ballen fra en forsvarer og kom alene mot keeper.
Mathilde taklet så dommeren stod med fløyta i munnen nesten hver gang… Så scora Even! Vi måtte tåle 1-1 på slutten, men en seier likevel! Etter pølser og frukt-cocktail, ble dagen rundet av mot sterke gutter fra Kopervik med
tap 1-4. Dette var likevel vår beste kamp målt etter innsats og samspill. Ikke minst vår stødige målmann Tor Kristian fikk vist seg fram. I en periode hadde han vel 4 redninger og beinparader på rappen! Tor Kristians lange og
gode utspark gjorde også sitt til at vi klarte å holde spillet unna vårt eget mål. Det ble ei bratt læringskurve og vi
fikk bevist at ”øvelse gjør mester!”. En fin søndagstur i godt vær der vi også fikk besøkt ”Bobby blue”. En hest på
Torvastad gård som gjør at jentene får smørsøte stemmer…
-Rune Solevåg

Martine og ”Bobby blue”. Christine kontrollerer at det blir mål! Og kaptein Karianne stjeler ballen fra fortvilt Torvastadbu…
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Www.utsira.no for utfyllende informasjon

Teknisk informerer: - Vedr. sommerjobb i Teknisk etat: Det vil i løpet av neste uke bli utlyst
sommerjobber i Teknisk etat. Stillingene vil omfatte gartnerarbeid, vedlikehold av grøntarealer, maling etc.

Kompostkassen på kirkegården blir benyttet til deponering av ikke komposterbart materiell, slik som
plast, kranser, blomsterpotter og lignende. Vi vil derfor sette opp en 600 l. avfallsdunk på vestsiden av kirkegårdsgjerde for deponering av ikke komposterbart materiell. Vi håper derfor at de som er på kirkegården vil respektere
at kompostkassen kun er for gress, og av den grunn vil bruke avfallsdunken som vil bli satt opp.
-Rolf Skare

Agromekk Skog og Hage
Vi kjem til Utsira i veke 17 (antar vi), og i den anledning kan vi hjelpe til med felling av trær og flising av
greiner. Flisa kan brukes som bark
på bed eller rundt trær osv. Vi kan også skjære opp
stammen i 30/60 cm om dette er ønskelig.

Utsira Havstuer
Lørdag 25. april - Bent Stølås
spiller på Havstuene fra kl.
2200—0130. Åpent fra kl.
2000. Matservering til kl. 2200.
CC kr. 100,-

Vi kan gi skriftlig anbud mens vi er hos barnehagen,
og evnt. utføring av arbeidet blir etter at vi er ferdige der.....
For meir info ring 908 908 98 / 52 82 10 20 eller
www.agromekk.no

Søndag 26. april kl. 1230—
1500. Søndagsmiddag.

NYMÅNEKVELD FOR OSS VOKSNE:
GJENBESØK TIL UTSIRA! ATLE HANSEN VIL SPILLE OG FORTELLE FOR OSS PÅ
FYRSTASJONEN FREDAG 24. april kl. 19.00.

Følgende program de to
neste uker:
30. april, kl. 2000 —
Konsert med Trym Bjønnes. Salg av vårruller fra
kl. 1900.
3. mai fra kl. 1300—
1600—Søndagsmiddag.
4. mai fra kl. 1600—
1800—Seniorkafé. Koret
underholder.
7. mai fra kl. 2000—Quiz
laget av Hilde Ø. Nordvik
-------------------8.—10. mai—
Spaweekend. Sirabuer
kan bestille behandling
innen aromaterapi, fotterapi, fysioterapi og hudpleie.
Ta kontakt med Havstuene for bestilling av time.
Tlf.nr.: 52 74 95 00.

Forfatter og trubadur Atle Hansen fra Stord har vært på Utsira før.
Da møtte han skoleelevene og de eldste av oss. Nå vil han fortelle
mer fra boka SARGASSO, om sjømannen som møter kjærligheten
når han kommer i land på Haugalandet, og han vil også synge og
spille viser.
Entrè kr. 50,- inkl. enkel servering.
Velkommen til en hyggelig kveld på fyret!

PRISENDRING BYGDEBØKER.
Utsira kommune har utgitt 2 bygdebøker:
Utsira gard og slekt – forfatter Jostein Austrheim
Utsira fram til år 2000. Historien om et øysamfunn - forfattere
Roar Svendsen og Bjørn Arild Hansen Ersland.
Ny pris på bygdebøkene:
Utsira gard og slekt
Utsira fram til år 2000
Samlet selges bøkene for

kr. 400,kr. 500,kr. 800,-

(før kr. 750,-)
(før kr. 1.000,-)

Prisene ble vedtatt redusert i formannskapsmøte 18.03.09.
Bøkene er til salgs i administrasjonen i Utsira kommune. Bøkene
kan også bestilles på tlf.nr. 52 75 01 00 eller emailadressen:
post@utsira.kommune.no. Hvis bøkene skal sendes med posten
kommer porto i tillegg.

