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SIRALAPPEN
INFORMASJON FRA UTSIRA KOMMUNE
Hva skjer:

Fredag 23. januar. Konsert med Rafiki.
De få (10) som møtte opp, fikk en minneverdig opplevelse, denne forblåste og mørke
januarkvelden. Trym Bjønnes og Hussein Raschidi Masimbi utfylte hverandre flott i
stemmer og instrumenter. Som vanlig under nymånekvelder er kosen sentral. Denne
gang med kaffi, prinsessekake og tur opp i den tente fyrlykta.
-Atle Grimsby

Skolens juleavslutning
2008.
Et av de flotteste kulturarrangementene i løpet av et år, er skolens juleavslutning. Så også
i 2008, hvor stor som
liten bidro med sitt.
Det bokstavelig talt
”Swingte” av både
vise menn og dyktige
dansere. Urettferdig å
trekke fram noen,
men et bilde av årets
julestjerne Kasper
Tørsdal må være lov!
I bakgrunnen Adrian
Holstad Asbjørnsen
og Sander Solberg.
-Rune Solevåg

•

Mandag 2. feb. kl.
1600—Seniorkafé på
Dalanaustet.

•

Torsdag 5. feb. kl.
1630—
Fortellerstund på
biblioteket.

•

Torsdag 5. feb.—
Quiz på Dalanaustet.

•

Lørdag 7. feb. kl.
2000—Kurs i Feng
Shui på Dalanaustet.

•

Fredag 20. feb. kl.
1900—Fiskefest på
Dalanaustet.

•

Lørdag 21. feb.—
Westernparty på
Dalanaustet.

•

Torsdag 26. feb.—
Quiz på Dalanaustet.

Etterlysning bilder.
Til boken ”Fiskebåter registrert på
Utsira 1920—2008” etterlyses det
bilder fmed motiv fra fiskeriaktiviter
på Utsira. F. eks. aktivitetet på kaiene/fiskemottakene eller annen virksomhet i forbindelse med fiske.
Vennligst ta
kontakt med
Servicesenteret v/Torstein
Hansen, tlf.
52750000 .
Bildene vil bli
scannet hos
han og sendt
videre til
Vigleik Hansen.
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Oppstart av revisjon av kommuneplan.
I perioden 2009 til høsten 2010 vil det foregå revisjon av vår gjeldende kommuneplan. Planen nedenfor viser
hvilke utredninger som skal utdypes. Publikum inviteres til å delta med innspill. Se tidsplan for gjennomføring av
revisjonen.

Plan for revisjon av kommuneplan 2004 – 2016. (Gjeldene plan – www.utsira.kommune.no)
Målstyring. Mål i økonomiplan, årsmelding og delplaner samkjøres mot kommuneplanperioden fram mot 2016.
Konsekvensutredning (nye planprogram) Folkehelse, oppvekst barn/ungdom, næring/sysselsetting, ev energi/klima, biologisk mangfold, samferdsel.
Tidsplan for revisjon.
1. Administrasjonen foreslår mål, Risiko og sårbarhets analyse, nye nasjonale føringer frist: 01.03.09
2. Sluttsføring av manglende delplaner (se pkt 4)
3. Utredning
- Opprette plangrupper våren 2009
- Åpne folkemøter fra de ulike utredningstema høsten 2009
4. Arealkart høsten 2009
-Atle Grimsby
5. Ferdig vedtatt plan til trykk høsten 2010

Nytt fra menighetskontoret!
Først Godt nyttår til dere alle!
Vi er snart gjennom årets første måned. Dagene er blitt litt lengre enn de var før jul, noe som vitner om at vi igjen
går mot vår og lysere tider.
I mars skal det være prostivisitas i menigheten. Da får vi besøk av fung.biskop i Stavanger bispedømme, Berit
Andersen. I den anledning blir det en kveldsgudstjeneste med påfølgende menighetskveld på bedehuset.
Sammen med henne kommer også prost Norodd Stavenjord og vår egen sokneprest.
I løpet av sommeren 2009 skal det ansettes ny biskop i Stavanger bispedømme. Av de innkomne forslagene skal
det før utgangen av februar nomineres inntil 5 kandidater til tjenesten som ny biskop.
-Kirkevergen

: Kjetil Klovning, 150484
Aktuell: Viktig lagspiller på reiselivsmesser i Bergen og Haugesund i januar.
Sist sett som plukkfiskservitør og korpsmusikant ved rutebåtens Rica Maritimbesøk. Til alt overmål har han agert kjøpmann på radiokanalen P4, hvor Joker
Utsira har vært i fokus med egen reklamesnutt ca 1 gang i kvarteret denne uka.

Hva gir deg energi?
Det å få yta og gi av meg sjøl i ein krevande og hektiske kvardag, samt å vara
blandt lystige og hyggelige folk. Det får eg fullt ut i den flotte jobben eg har på
krambue, der møte eg addle, både sirabuar og turistar. Det å driva forretning
på ein så liten plass kreve ein enorme egeninnsats, serviceinnstilling, fleksibilitet og lokalt engasjement, energien henta eg ut av tilbakemeldingane og
kroppsspråket/ansiktsutrykket fra ein fornødde kunde!
I tillegg blir eg veldig energiske av fritidssyslene mine, Utsira Musikkorps gir
meg møkje, det at det går an å ha et korps på Utsira e i seg sjøl utruligt. Me e 30 musikantar på det mesta, folk fra
10-60 år. Målretta øving, utvikling og sosialt samvær e stikkordene her. Barra gled dokke te 17. mai, me har store
overraskelser på gang.
Eg vil og trekka fram energien fra Gneist. Å få stå på ein scene å gi absolutt alt i 2-3 timar, mens energien barra
auka e ubeskrivelig. Me har fleire spelejobbar i 2009 enn nåken gong før og eg ser fram te addle. Me har planer
om å kjøpa oss nytt PA-anlegg i løpet av februar, nåke så trengs hvis me ska spela for større forsamlingar. Får me
det i boks ska det bli trøkk!
I fjor blei eg me i komiteen for Siradagane, arbeidet/planlegging av festivalen gjorde meg helste øveenergiske.
Me e så smått begynt med planlegging av årets festival som i år blir 6-7. juni, me tar sikte på å ta Siradagane te
nye høyder. Det blir spennande å sjå ka me får skrapt samen av midler nå midt i ”finanskjempeutfordringen”
som det blei kalt her om dagen.
Så i grove trekk e det balansen av å jera ting eg lika, kombinert med min Utsirapatriotisme så lade meg opp.
Husk det nya slagordet vårt i Utsira Reiseliv, Utsira gir energi
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EN OPPDATERING FRA OSS I UTSIRA REISELIV.
Januar har vært en travel måned for oss i Utsira reiseliv. Mye møtevirksomhet og planlegging som til slutt endte i
to reiselivsmesser, henholdsvis i Bergen og Haugesund.
Helga 16. – 18. januar vendte vi nesen mot Bergen, for å stå på stand sammen med ”Destinasjon Haugaland og
Haugesund”. Katrine Klovning, Anny Austrheim, Jostein Nilsen, Einar Vaardal Lunde, Kjetil Klovning og Sigrid Ankervik Thomassen representerte Utsira og regionen vi bor i. Vi fikk snakke med mange mennesker, og de aller
fleste hadde hørt om Utsira i en eller annen forbindelse. Noe vi synes var veldig positivt.
Ellers så brukte vi en del tid på det sosiale. Gruppen var ute og spiste, og litt shopping ble det også tid til. Annys
sønn Kristoffer, som nå er bosatt i Bergen, var også sammen med oss, i tillegg til Maren Klovning Hansen og hennes samboer Olav. Vi vil takke alle sammen for ei hyggelig helg!

”LIV & REISELYST”
Forrige helg var vi på reiselivsmesse i Haugesund, en arena som passer oss utmerket. Det er tredje året Utsira er
representert, og i år gav vi alt(og mer til)! Karen Marie Stokka, Jarle Nilsen, Lodvar Mathiassen, Anny Austrheim,
Jostein Nilsen, Sølvi Austrheim, Katrine Klovning, Kjetil Klovning og Sigrid Ankervik Thomassen representerte
Utsira foran den flotte, nyinnkjøpte messeveggen vår. I tillegg hadde vi M/S Utsira strategisk plassert utenfor Rica
Maritim på lørdagen, sammen med 14 medlemmer fra Utsira Musikkorps. Musikk, matservering og et mannskap
på topp gjorde dette til en veldig spesiell opplevelse for både besøkende og for oss sirabuer. Noen anslo at det
var minst 1000 mennesker ombord på den flotte båten vår mellom 12 - 15.30, og det ser vi ikke bort i fra!
Vi har blitt en veldig sammensveiset gjeng i Utsira reiseliv, og vi har det veldig kjekt sammen når vi er på tur. Det
var arrangementer både på fredagen og lørdagen, som vi deltok på med liv og lyst! Joker Utsira ble presentert
som en turistattraksjon av stand-up komiker Roar Brekke, så vi er spente på hva det vil innebære for dem i framtiden.

UTSIRA BESTE STAND!
Ved messens slutt på søndagen ble vi kåret til vinnere av årets beste stand! Det var en stolt gjeng som gikk opp på
scenen for å motta pokal og bevis på bragden. All jobbingen, organiseringen og planleggingen lønnet seg virkelig. Men: Dette er ikke noe vi hadde klart alene.
Vi ønsker å takke(i tilfeldig rekkefølge): Jarle, vår ordfører, som virkelig forstår meningen av å presentere Utsira
på en flott måte. Rutebåten Utsira A/S og mannskapet som stilte både seg selv og båten til disposisjon, med omvisning, flaggsmykking og god hjelp. Utsira Musikkorps som spilte så utrolig flott en gang i timen utenfor M/S Utsira,
og brukte en hel lørdag i byen. Utsiras befolkning, for velvilje i forbindelse med redusert rutetilbud denne dagen.
Kjell Utvåg i Kolombus for sponsing av flotte premier til søndagens Utsiraquiz. Haugaland Reisevalg ved Solveig
Nilsen og Tor Medhaug i spissen, for fantastisk Utsirapublisitet og enestående organisering av messen Liv og Reiselyst 2009.
Vi ser allerede fram til januar neste år! ☺

M/S Utsira ved Rica Maritim, ”Liv og Reiselyst 2009”

-På vegne av Utsira reiseliv, Kjetil og Sigrid.

Katrine i forgrunnen av ”Reiseklar 2009” i Arenum, Bergen.
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Www.utsira.no for utfyllende informasjon

Bilder fra reiselivsmessene ”Liv og Reiselyst 2009” i Haugesund hvor Utsira reiseliv deltok med stand.

Lodvar og Sigrid foran messeveggen vår—”Utsira gir energi”

Utsira reiseliv mottar prisen for beste stand 2009.

Takk for gaver og all oppmerksomhet i anledning min 100 årsdag.
Hilsen Karoline

KOM PÅ TRIM!

ALLE VELKOMMEN!

Hver mandag—Bassengtrening v/fysioterapeut

kl. 16.30

Hver onsdag—Trimgruppe i Sirahallen

kl. 16.45

Teknisk informerer: Utsira kommune hadde den 13.01.2009 pålagt kontroll og vedlikehold på
sine brannslukningsapparater. Dette ble utført av Alf Lea & Co Brannvern. Det ble i forkant av denne kontrollen
gjort forespørsel om det også var mulig å komme med et tilbud til befolkningen om å få sine apparater kontrollert i denne sammenhengen. Pga. tidsknapphet ville de ikke påta seg dette under kontrollen den 13.01.09, men
det kunne være aktuelt for dem å komme ut igjen dersom det var behov for det blant et tilstrekkelig antall av
befolkningen.
Dersom noen har behov for kontroll av sine brannslukningsapparater, eller ønsker å skaffe seg nye, ber vi om at
dette meldes fra om til teknisk etat v/ fra mandag 2. februar 09 og 2 uker fremover. Det vil bli gitt tilbakemelding
til Alf Lea & Co Brannvern om hvor mange som har meldt sin interesse, så vil de i etterkant avgjøre om det er
interessant for dem å komme utover. Påmelding kan gjøres til undertegnede på tlf.: 52 75 01 18 / 91 81 16 02
Rolf Arne Skare-tekn. leder-

